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కయి మొ. 

పథ మూతేరంబుల్నువెకల్పి 10 నూ. కేత తోడలోప ల వర్ణ కంబుల E 

Vu 

| 
రా యో 

కంబుగా సటుంచు. 

/. 

“రాముని చే . _ we - వనములలో, 

గ . 
వ్యా. చ కోత తొడ లోపలి అను నీవర్ణక ములయొక్క మొదటియశక్నుర 

దీ , 

ములు మిగిలి “చే ఇతెలదులిసను, నెనిమిదపసూతి ంబుచే నుగాగమంబువచ్చి: “చేను 

కో చి 

తోను లోను) ఇత్యాడికయఘుగా నగును, నైకల్సిక మనుటచే చేతను ? ఇత్యాదులు పక్ష 

యం వసకంబనుసంజ తెలు వాకరణంబు 
a లా యు ల 

లో 

11 సూ... డుమున్సన లేక వచనంబులు, 

వకత్వసంఖ్యను బ్ గోధిం న్ను పత్యయం బేకవచనంబు. రాముడు - 

సోము'డు - ననము - ధనము _ భేనువు - భానువు! 

వ్యా---డుు ము వు; ని అను నర్మకంబులేకవచనంబులు.. ఈవర్హకంబుల 

వలన6 బదారమొకటియె యున్నయట్టు బోధింప6 బడును. ఊఉ. రాముడు ననము, 
యు మ 

(1 

"భనువ్హు మొ. ననధి కంయినకు నుదాహరణమ్ము పుస్తకంబునందియ్య. బడలేదు. నకొ 

19 నూ లువర్షంబుజహువచ నంబు. 

బహునగ్వన సంఖ్యనుబాభిం చ్యుప త్యయంబుబహువచనంబు! 

"రాములు - సోములు -వనములు - ధనములు భేనువులు = భనువులు 



తాట, 

ర్టిత్తీ బాలవ్యాకరణ గుప్పార్థ ప్రకాశిక, 

వ్యాల్కు అను పర్షకంబు బహువదనము. ఆనయగా నెేకపదొర ములను 
| థి 

బోధించు పట్టి ప్రత్యయము బహువచనము. ఊఉ, రాములు, ముద, ఈనూతరింబున 

లునర్మంబని యున్నది, లువర్ణక ంబనుట యుక్ష ౦బు. 

18 సూ- __తక్కినవి యుభయంబులు. 

మిగిలిన, పతరయము బేకతం బహుశ ములకు బోధకములచియర (ర్ట స ర 

ము!!వనమును - వనములను - ననముచేతను _. వనములచేతను _ వ 

నముతోడను - వనములతోడను. 

వాని ీమిగిలినవ వర్తక ౭బు లీకవచనంబునుు బహువవనంబును, బోధించునవి, 

ఆసంగా ,డుము వృ ని అను వర్షక బులు వక్క మిగెలిన ద్వితీ యానిభకి యెక్క. 

వర్షకంచైన (ను మొదలయినవి యేకనదనంబునందును  బహువనచనంబునందును? 

గలుగునని భాషపము, ఆదా, పనమును. బహు. వనములను. ఇచ్చట (ను అను 

ద్వితీ యావిభకి, వర్గకంబేకవచన బహువచన ంబులయందు వచ్చినది. ఇస్తై వనముచేతను, అలలో fa ag) 

పనములచేతను, వెొందలెనవి. 

14 సూ-___ఓయామం తేణంబునందగు, 

ఓయనుశబ్దము సంబోధ నంబునందగుననియర్థము -_ ఇదిసంబో 

ధ్యవాచకంబునకు ముంచే ప యోగింపంబడును _ టశబంబుతొ అరిగి 

యుసంబోధ్యవాచకంబు (త యోగింపవచ్చును - ఓఒరాముడ _- పీరా 

ములార _ రాముండ _ రాములార. 

వ్యా టి అనునది పిలుచుట (ఆమంత్రణంబున) యందు గలుగును. ఆన, 

గామి యనుశీబ్దంయి సంబుద్ధిపదంబునకు నుపమోగింపయబడును. ఆయుపమయోగెంచుట 

a అట అ బరా ee Ca 3 ణు అత న గా భోం బిలువం దగినపద ర్థములయ జెప్పునట్టిపవంబునకు (సంబో న్యవాచక ౦బునకుముం 

దుషయోగెంపంబడును, “(మూ వెం షి పీశబ్దమువిడిచిపె పెట్రియా (తో అంగియు) సంబో న్యవా 

తక ముపయోగింపషచ్చును, క, ఓం నుడ. ఓఓ ఇ మాడు. ఫంల్లోధ్యుడు 
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గనుక ఓళబ్దము రామశేబ్దంబుసకు ముందు (ప్రయో గెంపంబడ్డది. నాముండ, ఇచ్చట 

ర్డీ కబ్దమ లేకండం బ౦ియోగెంపంబడ్టది. షే బహుసవనమందు. ఉ, ఓరాములార 

[లె ములార. 

నో 

15 సూ ఒశబ్దం ంబునకుంబుకువ నీచ తపు! సురు రుపూమం | తేణంబులందు 

సి రి వర్షంబులు విభావనంతాగమంబులగు, 

కీయిరాముడ - ఓరాముత - ఒనిదుష్లు రాల - ఒదుస్తురాల 

సీరిదుషముడ  ఒదుషుడ, 
(J) ర 

వ్యా. __.కేవురు పా మంత ంబునందును, 2 నీద (ప్రీ) ఉరూ మంత ౧ంబునందునుు, 

కి నీచపురుపెవాంతృణంబు నందును, నం ముంబంగ 1 ,యి 2 స్కికీరీి అనునస్త౦బు 

లు ఓశేబ్దంబునకో విఫభాపునంతాగమంబులసను. ఉ. ఓయి రాముండ ఓరాముండ__ 

చొ ల ష్ అం శల న 

కీసి దుష్టురాల-ఓదుష్టురాల. పెరిదుష్టుంట. ఓ ప మువ వండ. డేని భావయనుటచే (యి, స్స్ డి 
EE 

నర్గంబులు లేకయయం౬ శీరలమోాకారంబునోం తో ము దానసారణంబుబు వక్నంబునంజూప6 
(=) యె 

బడినవి. 

16 ఒరియానిమై తియందుంగలను, 

ఓరిచిన్నిక్నన్ణ ల టసిముద్దు బాల! ఓయి మొదలయిన వానికిస్వ 
& 

తంత పయో గముంగలదు | సంగతియయోాయి ॥ ఓనీవోవే ॥ ఓరోరి 

యింకెందుంబోవచ్చు | ఏనికిదీర్ణంబుంగలదు | ఓయీవ్ని పకులావతంస | 

ఓరీదు దుష్టనిశాటులార ॥ న్టీర్తీ దనుంజెనకరాకం. 

వ్యా.-౨౭టీరి; కీసి అనునవి స్నేహమందుపయోగిందుబకలదు. అనలా 

నీచత్వమం టే "కొక స్నేహవాందును, మురుషులక్షు [ఓరి అనునదియు, (స్రులక ఒక్ సీ” 

అనునదియు నుపయోగింపవచు*ననీ భావము. ఫురుషువకు- సం (వ్ర్రీకి= J పుయా ంపపచ్చున ఖ్ వము ఫురుషు ప్త ఓర చిన్నికృష్ణ (హై్రీ- 

నీల్స్ ముద్దుటూల, కీయిసెయద లైన వానికి సంబుద్ధి ప పగములేతుంజం బయోగంటుగలధు, 



వత. ఈ 5 ర్త oF Ux: ౧౮ గ గో 
గ్? 
q sa we 

/ స me అట wy a ఇ” అత, ou గ WwW hn _ యిుకొౌచ మున కు అద రకు నలప, లా. అమితా పరా “౦స, ఇసు మిగెలినవ్సి 
(ay) 

PRE ఆని వక. po సన్యా గ 

చాలి శం (హా సా రకంబును న 

wa క్ష మ్ నల్ ల స్నో, ట్ nm ష్య ల గ జ్య ఇ ' ళా మ రమణి; భ్యడో లందు నమరాణము నంననాయమలత సప | కముడలపాోి 
a ౧ 

జా ఛో 
Fad జో ఇజ్ 2 ఇ మ A నామ అలి అబ్ అ ఆ ల TIT నతి న యూగ్రకరళాసనము౨ చసటయరుి. ఫౌగ కీ స్కం. సంబెన్నవాచకంబూోెన EIS 

క a hy త + a a త్ me, ఇ 7, శా లచ లా యవ. జ్ wT జ అత ట్ ళో hm శా (దీ చుక 4 అమ బంయుల సున సన పవినరళతంయన నాని అ; బ్ర రముల్లు; 8 అల అనునవ్న ము డు Cy 

ఎనో ది నో నః వస, స ల అట్ ఆ ట్ట న్ గ జో జ్ యంమున్వు సంబుపెని తవ సులు గా నుపమయమోూనంపంబ కు ప తె (అల స్క శ బింబ 
భ్ ఫ్ 
న 

బం నావు వెదక దరు అసునపచ సం మారు 

$ a ల | అల అం న . న్ా జే నం అనన్య చి వ ENT A nm be Ww n,n నవం బాం 55 గాం 
ఇల అష వం, య్ iy మక ఇ శీ పరక WY ule ము రక ॥ | న oh మనం చ వి COERCED దౌ క్ష 

వ. శి శ! ము జ) a స్ య 

స స 

te అజ్ అజ 
ళా నకం వ TT Is Tran జ" Ss iy TUNER: UN లై ఎం న. స, గావనకోకనము: , 

స 

ర t గ్ a చ ప జే జ సగ ఆ అలో ఆలో కలో ను. Pre న ny వ లా వ (క ym, అహ. కా 
స్ వనన yo స్ట్ న 3 (పే వ న Fy INS, జతములనను, (పల 

| లీ దము జాల? re” a) న. టల జి 
న. 3 ష్! 1 i MeN] న గ్ల య. స pr ne a క | ఇ ల J కరన పద ఎములును తానెప్రి కేవ దాః ము మహొాడులనంబకు, whoa 

క్ జ 
అలానే 

te స్ న. గొ జ” స్ సువ గ టె MT wr Ye వ Ro క! Wl iw న) J md Ene a త్త (| న స్తాన వై Re 
కలో గ జ స re EE థి వస్ షట యుతం వె చైనవి 

త కు త. హ్ గి 
న. 

లౌ 

భు ము Ty అనదు Wm a ef” ee hy mam TEs న గా 
ss be odie |W సో గాల కళ ఇ wrt ల గా ॥ a my గో ళీ 

hw) 3 bat 
gy wm Ee న సు ను నర ర VSN 

భౌానము. ఆ్ర్రలక (బకత్యకముగా మవాతి యసరుం .గలదు. 

ఏ 

లు తల ఇరా ల క జ జో న్ దో WOT గ ంబూాను ఆఅంంవియమునుం 
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18 క బంబులుమి తొదులు మహ ద్యాచకంబులువిభాపంబుంలింగతు 

ల్యంబులగు, 

మి (వే వగ ణ పథాన పా_తాదులుమి తాదులు! 

వాం భు ంసక చింగంటుల ౪ త ముుదలెనమప జ పో ానె ప్రుంస3 అంగ వుల మి; వట్టలని మహాద్వాచక శబ్దంబులువి ఫె 

గార బుంగ గంసులతో. సమానం పులస, అవ6గా $మ 3, 'మువలెనళీబంపులు నుపహూ 
చ oe) లి 

లింగంబుబు. వీనిని జెనులసలోనికి 
లో 

చివాస శ ం౦బుబు సంస 39౦కు నప్పు సక 

లల అతా ల సి న టో అవే? తొ న శ నుపయోషెంచున ఫ్ర సు డున్మ ము వెర్ళి ఫు లింగంబుగాన్సు మునర్ల క ంబుచెర్చిన ఫు ంసకలిం 

గి 

‘at 

గతుల, (బు గాను, ను పయాంగింపపచ్చును. _ ౫, మ్మిత్రుండ్కుమిత్ళము, సూత్ర ములోన ప్రుంస 
2 ళ్ 

కొలింగ్ష మని చప నత మా, Gan శు 
ts 

మెనవప్టుకు మిగమరిము మసాక నిచె 
మ అతనే 

ప్యృట'చేత్క “సెంగంబుమి క్ర మునుజం: మున్ దమ [| అనునప్పుడు ము; కుండని యము నుపయోాగి 0ప(6 
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'రామునందును- విష్ణునందును - విధాతృనందును!! 

వ్యా. ౬. ఉకారంబున కును, బుకారంబునకును (అందు? అనుస ప్తమి విభ_కి 

హత్య యము భగంబ నపుడు నకాగమం తాగ మంబు గావచ్చును. ఉ, రామునందును, 

విధాత్భనందును, ఇన్సృకు (రము అందు అనియుండంగా నందువర్హకంబు పరంబగు 

శ్షప్రుడు, ,ఉకాశరబిుకాగంబులసను నవ వంబువద్చును, అను దానింబట్టి (ను, రాలా 

(ర మునందున్వు (రాము-ను.ఓ అందును) అని యయ్మెను, బుకొ రా౦కంబునకును 

నిస్తుగ్యహి ౦పనలెను, 

ఏ0 సూ___అగమమువువర్షకంబుల కందుకర్షకము పరంబగునపుడు 

నుగాగమంబు విభాషనగు, 

వనమునందును - వనమందును - భేనువునందును - భేనువందును 

వ్యా ఎ-ఆతగమములైన ము వు అను ఎర్జ శ ంబులకు (అందు అనునది పగం౦ంబబ 

సఫ్రుడు నకారంబంతాగమంపైవిఫామనగును. ,ఊ, వనమునందును, వనమందును, "ధేనువు 

నందును, చేనువంనును, ఇచ్చు (నన, అను శబ్దంబునకు ముగాగవామునచ్చి (వనము, అ 

య్యొను, దీనికి అంచు, పరంబసనపు కు నకారమంత మందు రా౯గా (పనమునందును అ 

య్యెస్కు ఈమువర్హము నలునదియననూత)ి) ముచేత నాగమముగాని ప్రథమావిభ క్షి కాదు 

పీథమానిభ కియేయినచో పప్తమాసభ క్తికిని; ఈ ప్రభథకుకును_ చెట్టుసాంగక్యము'హాడు 

ను కొన నిట్టైస్టలంబుల ముకారవు కారంబులు విభక్తులని భ్రమింపవలదు. విభాహయ, 

నుటచే నకొరము రానియప్రుశు ఊకారసంధి కలిగి వనమందు, అయినది.వువర్థాంతేంబును 

నిశేగ9హీంచునది, 
cn 

81 సూ___బహుకరంబునది(తీయావిభక్తులకు లడాగవమంబగు, 

రొముబను - రొమఘులచెతను - విధాశ్చలను - విధాతృల చెతను! 

అ మాన కబహుఫనన మందు ద్వితీయ మొ సలెన విభకులకు మొదట లకారము 
a 

౧) (sn pre] 

త + bh ww అ య Co గ్ [గ లా 

వదును, రూం శాముబను రాముల ఎతిను, వుథొాల్బిలను, శ్రా బల అతను అండం 

14 



106 బాలవ్యాకరణ గుప్పార్థ పకాశిక, 

బహువచనము చెప్పయడిన నదిగనుక ద్వితీయరైమైన నువర్ణక మునకు “మొదట లకారమువచ్చి 

= జో జ నం 

నది, “ రాములచేతను, ఇత్యాది మి మిగిలిన విభక్తులయందును నిశ్లు గంహింపన లెను, 

పలి సూ.____సంబా ధనంబునం బే కార్థంబయిన పదంబుతుదియు కారెం 

జునకకారంబగు, 

స రాముండ - ఓవృతుమ _ ఓశంభువ - ఓకొడుక! 

వ్యా సంబోధనంబునందు, సీక్రవచనాంతమెన మాటయొక్క్చొ_ కడపటి ఆకా 

రయిునకుి అకారంబస. ఉ. ఓరాముడ. ఇచ్చట (రాముడు అనునుకా రాంతేశీ బ్లం . 

చీకొనదనంయిగనుకోను, సంబోధకముగనుకను, కడపటనున్న జాకారంబునకు అకారము 

వచ్చి 5మీరాముండ అనియయ్యెను. ఇస్తే (ఓన్ఫవృమ, ఇత్యాదులు గహీంపవ లెను, 

ఏకి సూ..__నంబోధనంబునండదు-బదంబుతుదయ కారే కారంబులకుదీ 

ర ంబువిభాషనగు, . య 
యె ee bt 

సీశాముండా - ఏరాముడ - ఓఏచెలియూ - ఓచలియ - ఓహారీ 

శీ హారి _ ఓతండి _ ఓతండి) ॥ 

వ్య సంబోథన సమందు మాటయొక్చ_ తుదనుస్న అకారమునకున్వు ఇకారం 

+ బునకును దీర్హ ౦౫ విభావగానగును జ. ఓీరాముండా_-ఓరాముండ ఓహారీ_ఓహారీ 

మొ. ఇచ్చట సంబోవనమంచు చివరనున్న అకారమున్ను ఇకారంబునుు విఫెపుగా 

దీర్ణంబులౌనుగనుక దీర్చ ంకంబుగా నొకసారియు, హ్రస్వాంతంబుగా నొకసారియు6 

బెన్ వాంగ రప బడెను, 

8% సూ.___కృతోత్కంబగుసంస్కృృతనామంబు సంబుద్ధిడుజ్జునకు 

పంబువిఫెపునగు, 

ఓరామ - ఓక్ళష్ణ - పూర్వస్యూత్రముచేత దీరంబు - ఓరామా ? 
' 

స. 
J 
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ఇ త్యాదులందులోపంబు లేదు! 

వ్యా.--(శా్యస్ర్రముచె సాధింపంయడిన ఊకారముగల సంస్కృృలే నా మంబుల 

" డునణుక న్ మునకు లో పమువిభావ గాం గలుగును, ఊఉ, మీ రామ. ఇ చప్ప (రామ ఫబ్టము 

సంస్కృత నానుము, దీనికి నిరువదియొుకటి యిళువదిరండు నూతర్తింబులబే నుత్వ 

డుస్తులు గలిగి రాముడు అయ్యేను, తరువాత ముప్పది నాల వసూత్రంబుచే సంబుద్ది 

డునన హములోపించి ముప ది లెండపనూతింబుచే నుకారంబునకు నకారమువచ్చి (ట్ర 

రామ్క అనియైనది. దీనికి ముష్పదిరెండవనూతంబున దీర్భంబువచ్చి (ఓ) రామ్మా అని 

గైామెనది* ఈసూత9ంబయులో సంస్క్బూత'నా మమని చెప్పుట చేత (2) బల్లిదుండా, అను 

నపుడు డువర్షకము లో పాది కార్యంబులు గలి (ఓ) బన్సీద, ఇత్యాది దుష్టరూ పంబులు 

'కావయ్యె, ఈనూత్సంబులో 6 నృతోత్క_ంబను విశేవణంబు లేకపోయినేని దోపుంయు 

గలుగును, నలునచి నాల్లససూతంబుచేతను ఇకారాంశతాది కబ్దంబులకు6 బ్రథమెకవచన 

మునకు లోపంబు నిత్యంబుగం జెప్పబడ్లది, ఈముప్పదినాల్లపసూతేింబులో సంస్కృతీ 

'నావుంబు సంబుద్ధిడుజ్జునకు లోపంబు విభెొహయని సూతి9ంపంు డె, నలువటినాల్లవసూ 

(త్రము సామాన్య సూత)9)మె యీసూత్యంబువి శేహసూత్రేంబ సం కాన సంబుద్ధికాని ప థ్ 

మెక ససనంబునకు లో పంబుచేసి సావకాశ మైననలువది నాల్లన సూత్ఫంబును సంబుద్ధి 

దురం విపయంబులో నీమప్పదినాల్దవసూకింబు బాధించును, అందున (హారి ఇత్యాదె 

శబ్లంబులు సంబుభ్యేకవచ నంబులో విభావగా డుజ్జుతో నిళ్చి (సారిగా? ఇ'త్యాదిరీతి 

గా దుష్టరూపంణు కానలసివచ్చును, అదోవను నివారింప నీముప్పదినాల్లవమాతే9ము 

లో(కృతోత్క-ం, బనినవి శేప ణంబుంపంబడీనది. అందున శ్వాస్త్రంబుచే నుకారాంత ౯ 

బులైన (రాము; డిద్దు, ఇత్యాదుల సంబుద్ధిడుబ్ణున శేలోపంబు గలుగునుగాని (హరీ? 

ఇ'త్యాదెశబ్దంబులందు నై భాషికసంబుద్ధిడుజ్టులో పము ప౦స'క్తింప చేరదు. కృతోత్కం 

బని సూతోంచుదు శా స్త్రమ'చేగ బిగి న ఉకారముగలవియీ యనుటంజేసి సహజముగా 

' నుకొరాంతంణులెన ఒశేంభ్రు విష్ణు, ఫాను, ఇత్యాది సాంస్కృతిక ంబులమో లది సంబుద్ధి 

డుజ్జునకు విఫెపగా లో సంబుగలిగి (శంఖాి విస్టా జానా, ఇత్యాద్యనిష్టరూ పం 

[ళు 
బులు కళలుగుచు కళంభూ)' విష్ణూ, భానూ ఇత్యాది ప్లుతాంతసంబుద్ధి సాధురూపం ఖు 

యః 
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| . | రంల యి దభా. దకముగె 

లనోం బరారయంబుగా నుంచపేోవు. “శంభు విష్ణుం, భాను ఇత | . 

న A 
ఎ కసం వసం చా స నభ ఫినకీ ంప౧బడిన 

జ విప్ అ గ బ్రకౌకాగింపవ లను. ఆఫు షాంసుబరకతాం వెం న్ రల గం 

సందావయందు! జాత్స,క క! పడు ఉక్వకుక్వార్గ కంబులగును 
బ్ గ్గ 

మం న po ణీ. టి. జ శ ఇర అక్కు జ్య అ! 

ల్పెంపననాక యున్న గప! నాగుల చిలక ఛూధునతిలకుం | _ జంననబుభపావి 
/' న్నా శో షత 

ఓ క! కంప నానా అ 

కస న య ద న స ర్య ని నా (చూ న్ ఇ జ జ న స టే 

బందనులుషి,తౌవోక సుహ్మజనన్" కదునును | వకుశకు ల దిపకువింతవభయ పు తా రిహూ 
సీ డి ర అటో 

ఆలో ్టాం, / , నలం నావా ఖాన ల్లీ ౫, 

లిన్ సూడ వంకే సంస్కృత నామంబుమోాం ద సంబుద్ధిడుజ్జున కునూ 

కారంబునుతంచా దేశ ంబువిభాహన గ్గు. 

a భో 

ఖై న్ ఫ ల శ “శ 

ఒవిహూా కి _ మశంభూ క _ పతంబునందు - విషుంయ - శంభుండు - 
ర్ రది 

న్ సద. 

గ మే ఈ కొౌరనుంతమందుగల సంస్కృత నా నుంబుమోంది సంబుడె డువర్ణకం 
యా 

జ్ నం బునక్కుకూ కొర ఫుల ంబువి భావ, గా నొ జేళంబసను. జం కీబిసూలి, ఓ సంభూత. హాస్యం 
dd 

'బేకమాతికాలము. దీం 9బు ద్వెమాతం కాలము, ఫువేంజు తిరిమా త్రో సబా నంంకాలము 
cn షేఎ 

అంప ర (4 a అని (ప్రసీద్ధంబు . “ఓవిహ్ట్య ము అనునప్రుశు వ్రుకము మువచి. కీ రబా! అని యయ్మొను. “విభాపు' భూ 

యనుటచేత ముప ప్పదిరెంకం  సూతే9ంబుజే డుజంకంబునకు నకారమునచ్చి :విస్థుండ, 
ని పక్షంబుననగను. ఇ ఇన “శంభూ. శంళుండి (గహీంపవలెను. ఈసూ[ తంబులో 

నుదంకసంస్కృుత నా మంబులు సహజముగానుండిన ఊకారములుకలవియని (గ్రహింప 

వలెను. లశ్ష గ గంభంబులలో (హస్వంబులు లఘువులనియు, దీర్భంబులు గురువులని 

యు, నిర్హయింపంబడియె ప్లుత పళీంసమా( త్రము గొఠులఘువిణాగ లో చేయలబడద 

లేదుగాని యియ్యాది గురువే యనవలంయును, ద్వెమా[త్ర కాల = మెన దర్భ మే గర్వ 
నపుడు (త్రిమాతకాలిక మెన ఫ్లుతిము గురువని చెప్పుట వేజియనాః సరంబుండదని యు 

నియ్యది గురువగుట ఎక ముత్య న్యాయంబున నే (పొ పీంచుననియు, లక్ష ణకర్పలుమిన్న 

కుండిరి. కాన +విస్త్రూరి శంభూతి. ఇత్యాది ఫ్రకేసంబు న్య ంతెంబులు యైెయచ్చుల 

తో సంధ్ధిచే బయంబనక పద్య ృంబులందు గర్వ కుక ంబులలో గణించు శోనలెన్ను, 
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క 4 స ల wt a క్ ఎల్ తీర సూ___..సంగోవనవంబానందు బమలటవచనంబున కార గాాముంబగస 

నీ 4 సో గ్ ఇర లా 

రాములాద _ ఎక షులాద రా 

దివికిం వాయకంబుగదిర్త ట్ల 

గం శ 
/ శ వ. 

ఎం ముప రా... చున నైటి ఈగ! 
Moe 

a] MY: గ For f ay Were అ ఇండో ఆట వళ అం అ, భె సాం | 4 wud: re Tam mre ‘3 ce "గ ne కం. "క అ a) My ౫. “oS 

న 
ల్ ఇ అత క. 
నతి ముగసాన కం ట్య అతన్ ది టం ఎ వ ం “ల్యూ ణం PR వా? ములన్నువి ఇ మున్ నమమ... ఇహం (రా యముబ్ముణను 

న ae ఎ 2 
న బృందము. దర్నా? CRT . క లన ట్ నది బహువచనము, ద్రీనిక్మిజకి అనునవి నంజ ఏంబయునందు రాంగా నుకారాసంధి కలిగె 
టి 

ఐా సుంగా గమ సం గ్రా? ర మారా న అల అదో ఇ | జో ర్న లాం 
ery '5 "ర = హన 5 ్రయాలా గి ao "తనా బసవ, సంబోధ్య్నవ పోస ౦ 

౮ బం భ్ గ iD | రై (త @ 
౧ జ wm aes అ won we er అడ re లో 

బులున్ను వా నిక్కి లను సున్కుబహుపబు నాంపంబువెనను | షియమోలయ వవెడి యమాానులు 
న్. 

క 
ల కో! చు జె 
Trey ష్ మ సన నై ng వణ అష వః పం 2) అహ సో చ ఖు తు నొ ంంంయబగను. ఉ, ఆ. 3. మనయశథోపు విన్ని వుగవానిం గనెన6థటు 

యా 

చూచిన త్ర ARDY frog న ' | . క. నత్త బ్ Ge) ఆని జంక 1 శన gino ఫె Me 10 స్క ౦-- ఫ్రా 
వ Bho.) 

ఓ ష్, న 
౮ ళు ల7 సూ ుునందార గాగవుంబువపి? గ్గు మును సెడ్ వుపురుష యోగ్యం 

వినుంమయ చౌొంారులు _ వినుంగు వాలకుల 

వచ్చితిని కాందేం౮ంర!।! ఆన షలారని మమ్మున+ 

ధ్య వమపురుషు "యా గు 

- వచ్చితి కాంతలు 
UU 

నీవిం చీనీ యారగాగముంబునిత త్యంబు! 

Ww) pa న oN EN అ సల అస ల || అన = స్ వస మే ఆగి రి రచ ందునకు బ్లా “స్టరువ్రరువంబుతో సంబంధిర దిన ప్త సం సీ 

అ గాగి మంటు 2 ాపునాయిగా నును. ఉఊ. పినుంకు చాలకులు- వినుండుబాలకు 

లార ఇచ్చుట అనకు అను, కియకువాలకుకే క బలుగావున బహువచనాంతంబెన 
క ne) రె 

వాల శబ్దంబు క TN om 3 భావు శానయి (బాలకులా.రా, వాలకులుూు అని 
మ 

రూపన్వయ మొన. “అన్నా భా పుమ్మువడినెన నొకమాటి అనువాక్యంబులో ౭ (గియ 
Cheam a . 

యెన ;అకిెగవకొ అము ాడికి (సను; అనునది క న సంబంధించును గాని (అన్న 
Sn " అ whol 

లార్వ అను బిపాస సంర ంయుోే సంచోధ్యు వైన యన్న లు శ జలుకొదు కావున 
ఓ | మ) » 

(అన్న బుమిమ్మున స షొకనాట్కు అని వైప ్ వగిరాడదు, ఇటివొాతునుు అరగాగమంబు 
లు య 

స్ో 

నిత్యంబుగా నుందుడితెను, క్క ఒప్పులు గరిగెన మెమ్నుండు | తప్పులు గలిగిన నెటింీ 



ఆంటి పాగుాహ పము. న, అనను వమదియున రనమునందొక దచేపుము గన్నవారొ 

నా; యముజుంయ లక్ష్మణుండు తనకర్త | స ముగానిగతిం జరించెనో! | జనకతనూజనొక్ర 

బరిచర్యలు సేయుత జక్రా దపస్వీనీ | జనపరిడర్న లేమ_జని |! 'సంభ్ళమకారణ మేమి 

సంయముల్ , రామాయణము. గీ, దెక్పరిదర్భ్యనముగం  చెలిపుదునిందుల | క్షణముకాన 

బూర్వకవుల లకు | ములనులా(తిలక్ష్యములం “గాంచి తక్కుల। కణమెలణింగికొనుండు 
కలో 

చతుకమకులుు బాలవ్వాకరణము, 
అలు... 

లీక సూ___అదంతంబయిదీి రసూర్యలోపధంబయినమహాత్తుమోా(ది 

విభ క్రీలకారంబునకు శేపంబగు, 

చాలును _ బాలురను _ బాలురశేతను _ నృపాలురు _ నృపాలుర 

ను - నృపాలురచేతను ॥ దయాళుశబ్దంబున కిట్లు శేఫంబుగానంబడి యె 

డి! దయాళుకు _ దయాళురను - చయాళు 'రచేతను!! 

వ్యా-.(హస్వాకార (హ్రస్వ - అకార) మంఠనుందుంగలచై దీర్హముముందు 
గల లకారము ఊపణగాగలా డొన మహ పదక ముఘోంది విభ క్రిలకారయునకు రేసము 
వచ్చును, జ. బౌలురు,. మొ, ఇచ్చట (బాల్కశేబ్దంలు, పుంలీంగ మ్కఅకా రాంతశబ్దము. 
ఈశబ్దంబున సకునుపథ లకారిమ్సు, (శేబ్దంబులతుడినగ్గ ంబునకు ముందున నము. చఈఇచాల 

ళబ్దముందు చుదినర్లము అకారము. చడానికి ము ందుసర్లము లకాకము. అయ్యరి ఊ 
పఫయనంబడును.) ఊఈలకారంబునకుల బూర్యాత రయ బకారముమో ది దీశ్గాకారము, 
(బాలురు. ) బాలలు అని యుంచలగా పాలళట్దము (హస్వాకా రా ంకంబును, ద్ 
పూర్వ లకార ముపళగా౭ంగలదియునుు వహచడ్యా వకంబును, శాననిచ్చటివిభకి లకా 
రంబునకు కేసంబుగలిగ “చాల రు అయ్యెను, ఇరునదెయొకండవసూతి%ంబున 6 య 
కృతికి నుతేష్టింబుగలిగి “సాలుమి అయ్యెను. ఇం “నృసాల్క గుణశీలి ఇత్యా దిశేబంబు 
లును (హూస్వాకారాం ంతేమె నూ! తోక ర్త క్మెన లక ౫ంబులు గలవిగావున బహువవనలకా 
రమందు శేఫాదేశంబును బొంది (న్ఫపాలుర్వు నృ పాలురచేతక్షా - గుణరీలుర్కు గుణశీలుర 
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యొక్కొ? ఇత్యదికయుగౌనుండును. ప్రకృత ము తత్సమపరిచ్చెడము కావునన్కు సం 

స్కతే నా మపదంబుతో నిళితం'బైనముప్పని నాలుగు ముప్పదియైదు సూక్ళంబులకు 

నీనూత్ళంబు సన్నిహిత మెనదికావునను, దీనిలో సంస్కృత నా మంబని వేజివచింపన 
ఇ 

క్శ_జలేదు. తేలుంగుశీబంబులగుటచే (గోల, చేలు మాలి ఇతా దిశ బంబులకును, అ 

దంతబనుటచే (కరుకాశాల్రి ద్భృఢణ'తౌాలు? అమవానికిని! మహచ్చబ్దంబనుటం జేసి (ప్ర 
౧ మ 

స్నమాల్క మొద లైనవానికిని నీనెఫవిఖి సెల్ల నేరదు. వయాళుశబ్దంబును గణించి యొక 

శ వ్ ట్రై ద ప nd బిశేపంబుగలను, *నయాంలాతి (గృహ్హోతి) అనునర ర్భమునందు సంస్కృత వ్యాక రణంబుచే 6 

కపంత్యయంబుగలిగి 6చయాల, అనెడి యకాలా రకహాపంబు 'బాలశబ్దంబువ లె నుండు 

ను, అట్టిశబ్దంబుయొ క్క బహువచనలకారంబునకు 'చేఫంబు ని ర్నాసంబు గావచ్చును, 

షా "చు (కరుకకాల, అనుశేబ్దంబుగాడ నకారాంతంబుండును, చదానిబహువచనలకారము 

సయితము నేఫాబేశంబును బొంది (కరుణాలురు ఇత్యాదికముగా నగును. "సంస్కృతం 

. రసల షా x లట ళో క టాం ఎకి ములో (దయధాకువునకు,ఆలు ఎ 1(ప్రత్యయంబున్నదెకాని కరుళళెశబ్దంబ్బుకం టె స్ట 

(ప్రత్యయం బుప్పతిల్ల చేరదు, కరుణాలశేబ్ణంబు చిన్నంపసూ ర్యాదు లకా రాంతత్వ మతి 

చేల బియోసించినారు. (నీతిదంది9కలో) ) అశ్వేఅకా రాంతమైన దయాలశబ్దం బైన పుడు 

“రీప్రాం బీేశంబునకు బా లేకున్నను (ఆలంచ్ (ప్రత్యయాంతం టె ఉకా రాంకడ యాలో 
శీ ' 

ప్రెంబునకు6 (బకృతసూ్యూతంబు సంబంధింప'సేరదు కావున (దయాలులు, ఇ త్యాదెలకార 

సహిత దుష్టరూపంబులు కాకుండ నీనూక్ళమునొద్ద శేఫాూడేశంబు దానికివి శేషించి 

వి 3 లు 
చెస్పవలసినచ్చెను. చీస్రా చేశంబునకు లక్ష్యములు -__- శే॥ న] దనతాభర్త శంభు ప్రతిన 

రిం క. 

జ్ | నురగణంబులలోకపొలురను జాచి ఇమళిండము - ము | జలన్లో ఎంబునల్వం 

న డ 
రః స్తీ అంట స 

కలం | 'దెలరన్నా ఫిచయంబులో (గొనియె వా వానింజాలగాం'ఫర్య స | లురుసంటో భము 

నొందువారి నెచటకొ లో6గౌంచునరి రి ంపర్కే” పారి - 4, క! "ఇరువది యే నురుపాంచా 

లురు స్టో యులును లూ నాంగకతె | థరంయొరణారి "'పెజమొత్తము | కోరినికర 
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డ్ యె గా 

శాదులచే ఎంచడునాపంబులు, ఇ, మి కును ల మి33 ము. స్థం “శరణము మొ, 

ఓనింగూర్సి పదునెనిమిపసనసూవ్యంయిన (వాయ బడి, 
Cn] Gz 

ముగాగవమం బగు: 

వృవేములు _ వతమును - బుతుములు .. బుతమును! 
ee 

ళ్ అ జ్ అట చప వరో లో బో 

వొనటవానికీ (యెసూక్ళమునం౫కి న్నారో ద్ లేబ్దం బుంలమహు 0) మువ రముకంటు భి రుం లం 

సన్నమెనవిళకి పపంబసనపుడు మునసము వన్నును, అసంగార చె వృకుమ్ము మొద 
సమం * మే (er t3 (yg వే చుం 
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Cnn 6 i ఆ ర 

ముగాగనుము వచ్చును. ఊ, వృక్షము, ఇయ్యది ప్ర 'భూవిభ కే. 'నవనము.. ద్రీని 

బహువదనము, నృకుములు. నాకం లున్నుశము పకంబసనపుదు ముందున్న ముకా 
కము 

రము ముగాగనుముగాని న ంబుగాదని' యొణుం'సనది, (ద్వా మక ఇ) వృక్షమును. 

వృక్షములను. ఇకే మినెల్నవి, శ్వ 

parr) 
ap] 
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4&1 సూ_మువర్ల కంబునకు విధించు కార్యము ముగాగవుంబు 

నకునగు, 

మువర్షకంబునకు విధించుళోపాచేశాది కార్యములు ముగాగమ 

మునకు సహితము వచ్చునని యరవము;। 
యి 

మునర్భ్యక మునకు నద్బులోపము ఆ బేళము, మొదల కార్యములు బహునచనమునకు 

ముందున్న మువర్రమునకును గలుసననియరము. 
న్ థి 
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వనాష మునగ క ంబునకు_ డింశషమకారముగాని ఫ్రూర బిందుపూరంకబువరకంబు బ్రామాునస్టక ంబునకు ద్విత్వ పున ర్వ బక 
పగాని వి భావ గానసను, ద్వెశ్వేమునకు - సృ కుమ్ము. ప్రూర్మటిందుప్రూర్వ క బునర్లంబున 

నృకంబు ఇ బుక్షమ్ము మొదలైనవి, (మునగ్గకంబుసకు వచ్చు కార్యము బహువచనము 

మొవల్న వానియందుపమబ్బ్సు ముగాగమంబునకును గలు'సను, అను నలువఐదియొక్క_న 
(sane 

సూ త్రేముంబ్ దషత్వ్టము రగా వృక్షమును, ఫ్రాక్హ బిందు ప్రూగ్యకబువర్ల ంబు రాలా 

న్నకు ంబులునుు, అమ్మను, ఇమిగి కనని. లి 5 

రి గ ఏనలుపరంబులగున పుడొ కానొకవో ముగాగమంబున 43 WIT OD Dంజరంబుటిగున ఇ) రెం ల ౧ యు 

/ షో . వి అప కులోష ంబ'నుదత్పూర( ను స్రరంబున దు దిర్శింబునువిభ "పున గు, లు | 

- వజాలు ల వజాలను య వజాన | పగడాలు _ పగజాలను 

15 గి 
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పగడాన 1 ఒశకానొకచోటననుట'చే సీశార్యంబునకుం బియాగవెర 

భ్యంబు సు*చంపంబడియ!! 

ప్యా.--ల్కు ల స్క లుపరంబసనప్ర్రుడ్కు ఒకానెకచోట ముగాగవుంలబునకు 

AE ఉ 
లో పంబునుదాని ముందున యచ్చునకుదీర్ల ంబునువి భావ. గా నగును. ఊ వజ9ములు 

పజార్తలు, వజా9లనుు వజాన్క పగణాలు పగడాలను. ఇచ్నాట బహువచనమునకు 

ముందాగముముగావచ్చి న మువక్షంబునకు లో పంబువచ్చి [వజ*లు” అయినది. పిమ్మట. 
ఎ 
/ 

బూర్య్వాచ్చైన 'రేఫముమా (డిఅకారమా కారము కా6గా “వజారి: 

అయినది, విభాహయనుటసే వజ్బములనియాంగలదు, ఇసు పగడాలు మొదలెనవి, 
య (cn 

పైనూక0ంబునందు “ఒకానొకచోట, అనుటంచేసి యిట్టి పీయోగంబులు తజుదు గా 

44 సూ__ బగ్గ" రాయుగంతంబుల పథ భ మకవ చనంబున కులోపంబగు, 

బ్రకౌరాంతములకు గ" రెశబ్దములకు మణతీయు గొగమాంతంబు 

లకుం (దిథ మైకవచన లోప ంబగు |! హారి _ గిరి - ల్ _ ద్. 

వ్యా) గ్రా వాలయొక్క్తృయు, ఈ గాగమా౦ంతంబులయొక్క్యయు. 
3 

బ్ర$మావిభ శే రక నచనంబునకు లో పంబుగల్టును, అనం గా ర దాన 
గ్ల న్స్ అను, శబ్దంబులకును, ఉ గానమాంత కబ్దంగాలకును యమ (అణు దిరమెనిమివద 
నూకంబుచేక శ df ంపయబఘుచును వై, ప్రవ “మావి చ విధి ప చున ది) 3; ౮ విభ క్త్యేకవచన ము 

లోపించును. అనగా డునక్షకము "మొదలైనవి కొసంబనవు., 

గాగ మము 

ఇకా రె ంశంబునకు- హరి 

ఇవ్వటం బుంలింగంబునకు6 బ్ర]  మెకొనగనము ; స్రుట్టిలోపించినది. ఆ గాగమాంకోశబ్దం 
బుంనకు రుక్కు. ఇకారమగటచే "దర ంపులకును గృహణంబు గ 

శబ్దంబులమోందనున్న ప్ర ఫమైకవచనయయినకును లోపం గల్లి ఆశా నయ ఓ 

wy ధ్ ఇత్యాది 
స కర 

డర్ ,సూ-__ఇత్తున కుబహువచనంబు పరంజగసన పుడ త(ంబగు, 

హారులు - గికులు కవులు - రన్ఫలు 
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నులు ॥ తపరకరణంబుచే దీ నొ రంబునకుత్యంబులే అదు | శ్రీలు ల స్రీలు _ 

న్యా. హో స్వేకారంబుసకు బహువచనంబు పరంబసనపు డుత్వమగును ఊ. 

హారుబు. ఇన్నట (హరి, అనుళబ్దంబునకు బహువదన పృత్య యంబగు 6లంవర్షక మురా 

శా (హరి -1లు అయినది అప్పుడు ఇకారముపోయి కారము రాలా హరులు 

(హర్ _1 ఊఉ [లు అయినది, ఇ స్టే గిరులు కవులు, రవుల్యు యామునులు ఖోమిను 

లు, మొదలెవవి. (వెేేపము రశ్మి, రాశి, పరబేశి, పేని ఇతా నది శవర్షవూర్వశేకా 

'రాంతంబులకు బహునదవనంబు చేర్చ్నునవుడు వాని కవర్ల ంబు సపర్హంబగు, డూ, రస్ములు 

రాసులు పరదేసులు, ేసులు. (కోచి వాజి ఇత్యాది తత్పమళశబ్దంబుల తాలవ్యచ 

జలకు బహునచనంబు వరంబ'సన పుడు దంత్యచజలుంబో లె దైశేబ్దంబులయ ౦దలి తాల 

వ్యశేవర్ల ంబునకు బహునచనంబులందు దంత్వం బెన సవస్గా దేళయు కవులపయోగంబుల 

గాన్సించుచున్న ది. సెనూలసూః కంబునందుC దపరకరః: ఇంబున హి స్వీకార మే గ్ర 

వాంపంబడజినది కాన “క ఫ్రే థ్ ఇ తస్యాచులం; ది దీర్చే కారంబులకు ను! కంబు రాదు. యడ, 

డ 

శ్రీలు, మ్రల, లకోవీయు, కనగా oR N సడే? అనువాగనుశాసను సూకరి ంబుంబట్లి చేళ్యం 

బుల దీర్హ్యంబు హోస్యంబు కానేరదు కావున వాగనుశాసన వుతంబునే యనుసరించి 

సూరిగారు “లకోరీ? శబ్దంబు దీర్టాంతము గానే యిచ్చట నుదొవారించిరి కాని 

నలా సీబ్బా అకోర్సీ తేక ఇట్టి దీర్భుంతే శబ్దంబులకు హరిస్పమును గలదు. మణియు 

చా కస్తుబానక “సేజాము అను రూపంబును గలదు. దగ్గ మునకు- ను. “నత నాభిన్న 

వలానొకానెక నరున్నా ఏ శిరో రత్న మన్
 మను - 2, హి'స్వంబునకు-- క. అన్నవల 

ముద్గుమో మును! దిన్నని సెన్న డుమునగవు దే శఎడుక న్నుల్ విక -5ఆ..నేజాకు--ఉ,కల్వమొ 

గ్గే జానటుచిమ్మి" భాను గి. సేజకు- సీ అనులసల జుట్ట్రంచైన యలనసంకతునీరా క 
hb 

ఏరవాజి బబుకీ జవిఅఖుగం జాచి? చంది _. ల ఆ, సీజమునకు- క, నేజముగొని 
వ్ నాలు! 

యిప్పోటున | చశేజమునింజేర్తుననుచు' శశాం-ర - ఆ. లకోరికి. ఉ,. హెచ్చిన బొమ్మ 

విండ్ల గదియించిన చూఫులకొరికోలలక్. ) చందా) - 1ఆ, లకోరీకి క, ఈరీతింగెంద 

నొరుల! కోరీసుర తౌశ్రీకాంక 6 గహార్న చకోరీ? చంద్భిః శీ న 'రాణనొప్పారు వెశాణంబు 

బ్రో! 
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వ అః 
లం 

ఎత వ న న్ గా 

పలక: చ అన యూ పన్వయ 6 రకు. ముం కొం టా TD సత,ల వే పక , అని సంస్క 

భలె 
లం 0 ౧౧ 

కమునంగూడం బలకిళ ఏం (పమయోగెంపంబ కైన దెగనుక సంస క్ర శీ బ్రంబని యందురు 
cn ప 

అప్పుడు తెనుయసనంకు దీకాంకంయుగాం బెమయోనెంప! గరాకన.. చ, పల్లకీలునం 

ded 
త 

నలములు వాళన రబుఖును సందులు నొదెగ6 గబ్బు వాహనం! బా, కళ వతి, డ్రా 

పల్ల కలక మహసనగేవు యుల భనీగజం ఇర నంచలంణులకా | గొల నబంధువుల్ నడవ, చె-2ఆ, 
(sm cn 

(46. సూవిక్వతియందికా శాంత ముల యువో & ' త్త మేతంబునకు 

వచ్చుట వికృతిశబ్దమునే. సంస్కృత నమేతరంబు [గ్రహింప వల 

ములీకి ములుకులు చెలిమి _ చెలుములు- బ 

లిమి - బలుకులు !॥ ఉపో త్త మెత్యంబున కనుటంచేసి _ జిగి నిసీ - వ్ర 

త్యాదులందుక్వంబు లేదు-జిగులు-సిసులు! 
. 

అ శ అస్లు ల య. అని oN . 

శ్వా, = గ(క్యాదీణా దుంక్యము క్లోమం కస్య సమోిపముపోక నం, అనునచనముం 
నక ఓ ది ట్ర ర 

కలో వ్ కలో వ 
ళో 

జైల ఉర కుకునరగా -  మూడక్కరములు మొదలుకొని కటిని న శబ్దంబులో 6 గడ 
i] 

పటియకు,రము, ఉపోర్త మనునలగా ఉత్త మమునకు( _బూర్వాశ్మరను.. "తెనులసనందు 

(వా స్వేకారమంకమందు౭గల కేబ్దంబుల యుపోత్త నముయొక్చు.. ఇకారంబునకు బహు 

వవనంబు పరంబగునప్పు డుత్వముక లును, నూకంబున ౦కు (వికృతి అని _ చెప్పుట 

చేత సంస్కృతేసమములు కానని (గ్రహింపనలెను ఊ, కళకి ఈశబ్దంబులో మూండ 

శురములున్న వి కాన మూ ండవదియైనకి నర్హంబుక్స మమును శండనిదియైన లినక్షంబువోత్త, 

నుంబునగును. ఈకలికిశబ్దంబునకు బహునచనంభైన లువర్హకము పరమైనది కావున నలు 
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ఓ 1 

వదిధమెవననూ( కేంబుచే (రొ "గ్ల ంబురమొ క్క. ఇ'కారంబునకు ఉకార ంబువచ్చి (కళికులు, 

అగును. (కోక్ టా 1లు పిక్చ తనూ! చనంబువేన నుపోర వుంచెన రినరంబుయొక ( జ _ల్బు , చ మంద్హాన రినర్భ గ్రా 

2 ఇకారంబునగు ఉక్వంబునన్ని కకలుకులు (కల్ టా 1 క్ (య ఉ (లు) అయినది, 

తెలు cw శీబంబుబ కనుటే సమితి, ఇుంసనలగం సంస్కతసన రులు ఉమా నవుయొ న 

a) అటో యా 

మినరంబయునకు ఉర్య్యంబురానియందున (సమికులు, అనను, (,ములిక్సి చెలిమి బ+మి 
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వ్యా దూత మొదలై నశబ్దంబులకు (్రైనద్యానము బహుళ ముగాం గలుసను, 

దూత ఇస్తారు బ్బ]. మెక ఏఎచనలో పము. (యాతుండకుం [స్ర్రునహ్మానంబు పొకీ కంబు. 

గామన్రున నుత్వడుబు రక ౦బులు కలిగను, ఇశేయో; స- మయోధుండు. కుంకళ- శుంయండు, 

వయం సీ, నిక  'సత్యన్రత నిపుబేశ నీవు మాకమరంగ తజె య భినుతంబు] సేయుము 

భార - ఆర- ౨౪. క॥! కోపింపం! జనదు జననాధుశ కుటూ! తుని తుని జంప్రటనరక మాట 

(ధునమని ౦*ర్యుల్ , భార - శాంతి. నముతీయు. బహుగమని వెప్పుటచేత నమహాక్తును 
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నిరువదియా జవసూ నంబి పె, కునువుకి) యా వి్టక్షుల ఉప త్వాం మిన కిళ్వంబగ్కునని చెప్పం 
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జ్ జడ గ WM me లో pa రో ప6గాడదు, ఇయ్యుదె కొన్ని ఎషుంంకలు వ్రు లయ ందు6 (కా రార్జమునందు. పుంలింగ 
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వ్యా సంస్క మున (బకమా 'విభష్ష్యం తె బుచ్చి మో యాశళబ్దంబు తెలు౦ 

గుభాహయందు హాలంధొంబులకు నొవువానకంబస, నామ మన6గా;.._ధఛాకువుకాని 

దియు6 (బ్రహ్మ యము కాని దయుం, (బన్యయంబు కోడప టలేనిదియు,, ససన ర్థముగల 
ల" 7 Ven 

రూపము, ఆ!!! కుక్ మొువటె లైనని హొలంపే బులు. (శ్వ? అనుశబ్దంబుతే న కర్మ 

వర్మ; మొదలైన నకౌ రా ంసంజు చభ్రను సంస్క్ఫృక ప్ర వె కోవదనములే యిందు నాను 
గ 

నాన; ము బపు, 
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వ్యా-_శుదిహల్టునకు ద్వెత్వం బె ఉ కారంబంతాగమంబుగానచ్చును. ఊఉ గాగ 

వంబంతవమందుంగలళబ్దంబులకు (ఇగ్గా, అనునలువది నాల్ల వనూకంబు నేత బధ 

మెక పదనంబునకు లోపంబుకలుగను, ఉఊ. రుక్కు - రాట్టు - మరుత్తు ._ మొదలె 

నవి. 'సృష్టాసము పకి) యా(కమంబించుక వాగియయబడును. (రుక్ = ఇది సంస్కృతం 

బులోం బృ్రగమెకవచనాంకంబు. ఈప ప్రధ మెకవచన మే (రుక్ తేలుంగులో నామం 

బసు గట్రాతిపదికము) పీవ్మాటు సీశస్టంబుయొక్క యంత్యమైనకకారంబునకు ద్విత్వం 
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Cn 
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తెలుంగుభాొహయందు నామంబస, అముహన్న ఫుంసకంబు గావ్లన నీయదంతంబునకు 
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ఆగ ము - అరువు. నరము - వర్డువు. (సర్దు; అనియు వతియొక గూపంబు) వంన 
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బులచె నుతంముజరకే యులు వచి హనువు త్త గ్ స్ వ్ ములు నచ్చి హనుమానులక్కుఅనురా ప ంబరెమ్యె, మహానుమంతు (దు క. 
జ నున దగా దాక ర చ్ జల, తి కాను సృబ్దంబు మహాత్తును బొధిందున పశు దత యావిభకి త్రో 

pansy) 

వ 

గో 
వాస స్ట చోంటున యుల బ్ర మోసెంపయిడును, మకా రాంకంా 

ఇటో స 

తా 
నం ఒహనునుంకమ్, ఇ నీది 

wa 

న్ pr 
సంస్క్ఫృక ద్వితీ హం తంబుం3ం  తెలుంసనంకు మంములుకోంగా డేబ్బదియొక వ ప్రా నూ ఎ ఫాను వుంస మ్, అప నా) స యింతి పము? 

కహానుూ మంత్రమ్, అని 

గా సలు కర్రు బే సంపుకలెనె 
న! 
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హనుమంత, అయినది, పిమ్మట నికునదియొకటి యిరునదిలెండు నూకంబులచే నుత్వే 

డుజ్వుర్భక ంబులు గగ (హానువోకుళడు, అయినది. ఇక్లై భగవానుడు భగవంతుడు 

మొదలైనవి. మబేయు ;హనునుంతుండ్కు అనుదానికి (హనుమ్మ అనియు రూపంబు 
mame 

గలదు. ఆ॥ సె! పడగనున్న హనుమభయవిహ్వలుడుగాయతు | ఆరదమునకు నూతు (6 
rr చు ఉక 

డచ్యుతుండూ భార_ క! నారూపం | బనుపవమ మగునని హనుమ కనిలజు (డనియెకా 

భార - ఆర - లి అ, క 
న. 

/ 

[75 'సూ__విశ్వకర్మానులకు శ (మొ; చ్ర్రుకీ్టంబగు, 

శ్రీలింగ క్యాతి దెళంబు చేతనుత్వడుష్టులు లేవని మయబుంగునది ॥ 

శ్వకర్మ - కృష్ణన_ర్హ్మి - అశ్వద్ధామ - యువ - యజ - ఇత్యాదులు. 

వ్యూ---విశ్వకర్మ మొద లై నశబ్దంబులు ఆ ఇింగతుల్యంబులు, అనంగా్మ్య్రైలింగ 

ధర్మం బారోపిందుటచేశ నుత్వడుజ్ఞంలు రాక పభ మేకవచనలోపంబు గలుగును. 

డ్. విశ్వకర్మ సంస్క్ఫ్ఫతే ంబులో “విశ్వకర్మ కా? శబ్దంబు నకా రాంతము, మహద్యాన 

౦బు. దిని ప్ర] మె మెకవనన 

"తెలంంయసలో నటువఐదడదిరోడ సూవొంబుచేయ (_వాతిపదిెకంబుగా నెంచంబకును. తరువాత 

ట్ర్ సము (విశ్వక ర్మా, ఆని దీరాంత్౦? బుగానుంశును. ఇదియే 

ల CEES. వో 60 Fy ళం గది నూ గ ల్ చీ = చేయిది నాల్టళసూవ్యింబు కత (హైస్వంబుగలిషి పిక్ళశ సూకరింబున (ట్రైత్వాతి దేశంబుచే 

సయబుదియేడననూ త్రంబుచేం (బఫకవవనలో పంబుగ లిని విశ్వకర్మ; అనుమూ పం 

, ఇసు .కృష్లవర ,; అశతామ, (అశు ఫామ.) ఇది పృపోదరాదిగణ 'బేర్చడినది ఇసు కృవ్ణవర్శ్మః న్టైమ; ( క్వే స్ట మృ ఇది పృషోదరాదిగణం 

బులో నిడి గాన సకొరమునకుం టకారనుగి గ్ “అక్టళ'మి” అయినది, చిన్నయ 
టు 

సూ ర్వాడి (గంస్టంబులందు (ఆదాకు అనియుంటఫాో్ఫ్ళోయాధక ము) యువ య జ స అ 

"వండు లైనవి, వుతయు( (ద్రవింగ ల] ఫణ జేపమందు “నీ! నిశ్వే కయుని కూంతువిళ వలావణ్యా 

సముజ్జ్వల జేకొని మూరింటోయి “హారీ- ఉ- కత. అనుల$ మ్యృంబునుజూపి “నిశ్వ 

కర్ముండు, అనుతాపంబు గలదని త్యనృంథకర్త గారు నుడివిరి, కాని (విశ్వకర్మకు 

కూతు అని సవరించినచో .గవభంగము గలుగక సలక్కణంబుగ నుండునని యెజుంగు 

నడి. టా. సార్లే “= ై ఇట్లు. ఫార. ఆది క ఆకికి బస, క! పడోయం గానలయు వాడు 

సంకేతిగావిందే నినిత్రపీర్యక శే మ తములక్ (విచ్మితిదిర్వక' ఆ సారే క. 
(ఈ SEY 

18 
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76 సూ._మవాదా ఏచకమయిపుంలింగం? బగు[బహ్మాశబ్దమునకు 

చ్రిక్టంబగు, 

(బవ్మా - ఈక చకురుఖ _ బుకొంగిం పుల లకువాచకంబు॥ త 
eB 

తత పో వేద యాగ వాచకంబగగు నేసి (శహ్మామునాంబడు, 

టి 
వ్యా. నునా! సంమునల బుంగెలగంబ'స | (బ్రహ్మశబ్రంబునకు నం (టై్ర్టంబుగలుగును, 

అనంగా “(బ్రహ్మా అనున పు శు క బహ్మజేవుండు, యజ్ఞ ములోేని కర్మకారకుండు, 

(బాహ్మాణుండుి అనుసర్థంబ", “| బహ్మక్కా శబ్దంబు నకారాంళము. (పథ మెక వచన 

ము, క బహ్మో, ఆని దీరా ంకంబుగానుండును.  పీవ్యాట -నేయదినాల్ల వస్తూ క్రంబుచేత 

(హాస్వంబుక కిని (పకృలస్యూ తంబుచే “బహ్మా అని పాస్వాంకంబు గాల డెలుంగు 

(పసమ' రూపంబు, టభబవహ్మా శబ్దంబు: నకు “పరమాళ్శ "బేనము, తపస్సు ఒక(గహ 

రాగము అను నము వప్పునపును బ్రహ్మము] అని ముననకంబుతో. జెప్ప 
ఖో లా 

77 సూ__ఆ కేమసిజంశంబులకునాంతే ములగుమనుజసంజ్ఞ లకు 

వ్ 
భ్ 

ల ఈ. / న 
i my శ Fgh Bn, ym heen త్న్ 

టి నను మాం లి పంగ దు సం 
నా, 

గో శ . అ | (9 న టి ల ల cee అశ్నెము - ఆమ్మాయి - మవావు - వుసామము - అ 

n న గ 5 wn 24 మ ఇ ల ఖై po i! ల wl 

ణమ - అతమము - గరిమ - గకిమము - లఘుమ - లఘువుము - బె 

వశర్శ - దేవశర్శుము, 

| 
వ్యా ఆత్మకి కబ్దంబున కును, “ఇమని చ్, (_పత్యయాంతంబులకున్వు నకా 

pe భో లో త్రి లో రాంతంబులైన నును జసంజ్తా వాచకంబులకును, ప్ర్రకో్టోంబు బహుళంబుగా నగును, 

st 

| 
జ్ అ = వలిర్మము - ఆతుల * ఇచా ట్ గంగ న్వంబుచే “ఆక అయినది, . 

“ఆక్మమాిఇడి డె బప్మము వనస్సు నదిర ముస సభా వము ) క త్యాదికము తెలియ జేయున ఫుడు 

ముసర్గకాంతంబుగా నిట్ణుంనును. ;అత్ముంయు. ఇచ్చట | వీ వద్భాపము వైకల్సికంబు 
ఛం 

ఇ నో 
పై స ష్ 

వ! 

గొవుసళ బక్కంబున సుకుడు స్వాస కందులు గలి్శను, “మహిమ గరిమి మొద తెనని * 
య 

- ఇమనిచ్ + ప్రక యా ంళంబులు మన దె్కౌ,పంబున సబదియేడవనూూ తంబుచే మువర్ల ( క 
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a ధి ఇ || ంబు లోపించియు6 బక, ంబున మువర్షకంబుతో నుండియు రూపద్వయంబ'సను, 
శ చి ల 9 , o 

. 
శ వల _ జాం. న, లో లో న 

ఊడ. మహామ _ వమపావునమ్ను. ఇ అణిభు _ అణిమమయ- గరిమ గరి గుము_ల ఘీ్వము- 
9 అన న రో లు ౮ . అధయిహసము. మొ, 6పెనళర్మి ఇయ్యాదెనాంత ము- సంజాఛాన వమా. (్రీశ్వేముబహుళ 

న్" మను బచేత ఒ దేవశర్మ అనియుగ బక్నంబున + దేనశర్ముండు. అనియుశెండురూా పంబులు 
ఇసుక ల్రతేనర్మ-: నీ నరుకు మొ. 6 ఆ జ్ఞలనున శకి వెచి గ ఎకోనరుని బాహులనోొంచి 

అతనే న్న న య Te] 

న. (దోణ- 

sss ప రంబుస సార పరంబగు రాజశబమురా జునాంబడు ఆజా యంగ on) ° 
న్న 

"రాజు-ఖగ రాజు | అమహ త్త్యంబునందు - రాజము. నృతే రాజ 

ము॥! జప ససర్జనత్యంబునం ందు _ హత రాజుండుపరమ్ శాముంద్లు, 

వ్యా,.--మహత్తంబునందు (రాజి (శ స్రార్ధ్థము విశేవ ంబు గాకుండల (బధా 

నముగానెంచంయబడునప్రుడు రాజు అనయిుడును ఉ, రాజు. ఖగ రా జు-ఇఖఏ మహాద్యా 

చక ంబుల్బుఖిగ రాజు, అనునపు సు పతులకు రాజని యరము కావువప. ఫీతత్ప్రృరువుస ఇ థి 0 

జి వే జల టు స్ 4,5 ms a మాసము (ఆకర పభానస క్వకోనః అనాఎంంజెసీ సనూ సంబులొ నుత రపచం బెన | 

ఎకి క వ ఇష వం - రా జశబ్దంబుయొక్క వం ము (పథాన మైనది; కావున డుఖ్వా గ్గ" 'లోపంబుతో నుకా 

రాంత మరా య్యె, అవ పహద్వ్యెనక యందు నకారాంత (రాజకొ శబ్దము అయినచియేడవ 
అటో pg) ఖం" అల ప అనం శ 

న సూత్ఫంబున సంస స్ట | స సొ నసనొ శతేులంం ప యనంగా టగొాటొ అని ని దీర్భం 

తంబే అీ(యబవెనాల్లః నూ సం on ఫ్ (వా, నష్టింబుగ లగి ముస్పృదితో 'మ్మినన నూతంబునం 
Ow ఇం 

జేసి మునర్షకంబుత్' [ర జము అను చూస 'మేర్న "జను, ష్. రాజి శబంబు టచ్ (| అ. ది 

ఒపత్యే యాంగం రోను శబ యబువో టె సంస్కృతం ంబులోో నవంగంసు. ఆమవాూదద కం 
. (లొ 

ని 

| జ జ సః కలో wae ఉన జయో ల్ ౪ యై బు గావున ముప్పది? మ్మ్సన సాము. 6న క్షరాజము అయినది. ఇ లి (౧ 

ఖగ రాజి శబము సంసు్ఫగోంబులో నదంతంబెనను సువా వొ౦గకంబగసుటంజే సీ 
యి 79 రా 

నె! “లోపంబు నిపతింప యబ కినదె కావున ఈర్చిగ రా జు అని యానూ[ త సకాగంణ బునడుజ ని 

లో చి . 
యుత్వమ్మాత్రంబుతో సే (స, వంంగంబమ్యు. ఉప పసర్జ నగ్వంబునందు (అపధానార్థ 

నుందు.) (హతరాజ్యుడు సాకు రాముకు పఫరకురాముడువంపంబన ర' జులుగలవాండ 
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షి! శీ ఘు || 

ఈకల టే 

6 సూ__కొన్ని డుమంతేంబుల బహువచనలకారంబునకు ేషుం 

అను ద”సిశిముందు పూర్ధ 
wm) 

పం! ుప్తూర్వకటు కారంబునగు, 

గంచండూ - మిండండు) ఆ ఇత్యాదులు. 

షా ఓ Fyn ఆ. పగ =. శ న అ శ జు సాన ఆన న్ని సుసుంరో రబులగ సుకం బిహాందణానలకొసంణునగు చేభంబును, 
ధ్ 

CY శ్ al ని [| | | న నం క క ఆరాభంయునకుం జరార్భ మయ నిండుకున్న బాకలగడిగన ఉకార ంబునువచ్చును, డూ, 
ks 

గండు. గండం(డు, మిండయు . మింసోం[ డు. ఇచ్చుట ౫౦% లు అనియిిండ. 

గాం బకత సూకంబున లకారంయనషు 

న్ కో 
డి చః హో 

చసరసంంబున కునుందు ఉజాపలసున్నగల గాకా Or Cm గండం డుం అయినది, 

ఇ స 6మిండం(డ్రు+ Us సంందునన... వినసింపా వ్యాక గకార ఏనిసుకంబున 4గండలు, 

మిండలుు అను బహు రన హాస దయాం నుగల ము, 
|. ఆ 

Brg 

7 చూ... షా సత్యం ఎంబయుమిరాంద్ బహువచన బకౌరంబునకు 

లన్వులసు చేఫంబులును లఘు రేసంబునకు ముందు బందుపూర్యకడ.కా 

రంజు నగు, 

విలు'కౌండు) - నిలుకాను. - 
(nl 

హం y తో అను లి నా. 

పడున ద్ద ౧డుి) అం నుగ సళ), 

రశంబు రాలా “గండ రు అయ్యె, 

/ 
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'ఛ్యా+ క ప్రత్యేయంటు నఠకుబాతిబసుసన దననలకారంబునకు 
లఘులేఫంబును, 

ఎ అవ ల లో ర్ యళ ళు క జ ల ల | ం 

అలభఘుళేఫంబునుు కలుగును, అలఘుశలఫంబునకు దొాపల సున్న గలడకారంబు వచ్చుళ్రు 

యం విలుకార్యడు = విలుకాయు. ఇచ్చట (విలుకొ అనునది (పొాతిపదిక ము. దీనికి 

బహునచ చా ర్భనుందు ఓవిలు కె లు
 ఇట్ల్టుండ' బె! శృతసూ[(ప్రంబ

ున6 (బక్యయలకా 

రంబునకో లఘులేఫంబును చా చానికీముందు దాపలసున్న *లడకారంబును రొ ౯గా .విలుకౌం 

(డు అయ్యును. సనకుంబున విలుకొ, కబ్బంబు పని బహునచనలకారంబునకు నలఘుశే 
చ 

ఫంబుమ్మాత్రమే కలుగగా (విలుకాణు, అయ్యెను, ఇచే న్టకాం్యడ్రు- వేడు కకార్మిడు 
స 

లో యి 

అను నవియు (గపొంపవలెను. కూ, వేడుక కాం క తిరుగు చేశ్య లోనా డిన జాడ 

సన్నుని! టాడంగం చాడియాన్కె ఉం రా 4&౨. కం. పాశుండు నీచడగ్లేన్వయం 
చ cn 

చాజ టేకి వమైనయెంపదనుక 6 నని ప్రరం 1 వాపనుడునంత వేడుక! కాణులుజాల ్ర 

రులు నూచి (కందుకొనంగన్ , భారం శాంతి- బె, 

వి సూ జేప్రిభృతుల బహు బహువచనమునకు ముందు డుజ్జగు, 
ఇ © 

జేతులు - ేండు, శో 1 

గ మై 

0 ప్యాటాైట, మొదలైనశబ్దంబులు బహువవనంబునకు ముందు డుబ్వర్షకంబు 

సు వచ్చును. ఉ. “అయులు- యేండ్లు లటందుల్పు అనుశేబ్దంబునందు. డుజ్జుణుకా కేక్కం 

లు గావున బిందువు వ్రూర్యమందుం 1 గ, "ఉకబ్దంబు సేర్టాంకంబపటచే చె నస్థానుస్వా 

రంబుమాతంచే కలిగెను, 4 “స్రీలు ఇట్టుండః బకృక న్యూ శ్రేంబున లునర్గక ంబునకో 

2 ముందు దుబ్వర్లక ంబుగణి? (టు డు లు ఇట్టుండం బంగ్రైజెండవన్మూర్రంబుచే 

జహువచనల కారంబునకు ముందున్న డుజ్వుగ్గక ంబుయొక్కొ_. ఊ'కారంబునకు లోపంబు 

కలుంగగా చకారలువవ కంాలు 'సం వరము కృ ంబులయ్యొ (టి రండు పిమ్మకు నీఫరిచ్చే 
(ac) అవి ( య ' oN 

ను నందలి పదునేనన సూ త్రంబున డలకారసంయూోగం బునకు6 బూరగ్వమందున్న యణ 

షు వ్ nm , అలానే ర నర అలలే జ్ న ' 

1 “నిండు సున్న యయి “అంగ్ల, ఆయెను, SE ఉకదులను.- “కిండదోను, మొడ్ద 
' | 

a 

cn గ 

పిభ మెకన చనంబునకు రువగంబగు' 
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కూతురు  కూయతులు కూతురులు - కూయుల్లు _ కూతు ... 
ng) 

Hh ర్తి annie) PI ne 

రిని తాషదిరూపంబుబు గా ,వోన్ట్రంబులని మయెజుంనదెం 
ల “ప 

న్యా--(హాంకు, అనుశబ్దంబ యొక 1 హా (పన మెకనదనంబునకు (రు అనునత్న 

రంబు వచ్చును, 6 || కూంతురు. దీన బహు సదనముంభూా6౭తులు। భూంతురులు-కూంతుళ్యుం 

హాంతుదిన్తి ఇత నదిరూపం బులు దున్నంబులు. కూతు శబ్దంబు నామవొాదకంబు; 

క కావున చదానిపెని బహువచన పఠర్వయమొక్కి_టియె యుండునుగాని యేకవవనం 
యె 

బప రుకదంబుంచ సేవను. వఏశళవవవబహాం పవనంబులకు! నొక్క వచనాంకీంబున 'సనూ 
=) 

tlh 

న 
న్ + ళీ Oa తగ గ QA లీ గ | oa mY 

భంబు విళదముకా వున * టూయమలంి బ్లో సది్టపయోగంబు లసాభునులు, 

10 సూం--చెయును బహునచనలకారంబున కలఘ్రు నేపంయు 

చెయున్రుణు - చెయున్సులు  చెయునుణును - చెయును' ను, 

బ్యా. చెయువు, అనుశబ్దంబు ముక్క జహుసవననలకొారంబునకు శహట్ట్రు "ేశం 

బువి భొవుగానగును. . Bl చెైయువుజు- చచ చవెయునులు, వెద సంవ్ర జను నె ఎమునులను, మం 

oa 

శబ్లంబుయొక ్క. యకాగంబునూోన యుకారంయునకు లోచంబును గాని,ంచెడ్ిని, ఉ|| 
వ! 

ఇంపు ద[ళ్కాత్త లగ నొక్కచో నొకటి నొక్కుటిగాంచి యొలర్ను శౌయ్యులం 
యు! 

జిత జుకేళిందేలె విలసిల్లుచు జక్కన దోయి వేకుపకొ  ఫార--ఉద్యో- 2ఆ. ఛా! | చేరం 

జోటాక టుందుం గానక (్రమంజ్ల్ ఎది భృంగానలిం ! గాశళామారల నుగనిం జ 
న. గు ? 

షృజ్ఞా పగడ పారినంళేకు., నీ! “మణనక ప్రా నె క్ ఏ వమరువువరూధిని చయ్వులన్ని న యయ 

దక్కే జి త్రైరేఖ ఒదేసు క. «i శీంగంజ బుల్వ్మని"ు బాలికల్ వయనదురి. చడ్చుద 
MRED క 

ఇూదించుసా | రంగ ంబ్యూ 'రుగంటీపోన న సకు(లాబేనముల్ గోయుటల్ ఉత్త ద 

చినా యణము, 

11 సూ._అలారదుల. బహునచ నలకారంబునకు  కేసంబున్సు 

- ముందటి లునర్లంబునకు బిందుపూ రగ్గకడ కారంబునగు, 

1 
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ఆంకు) యు ఆండను . ఆలు - పలీయలు చలెలు _ కేకలు 

మజందులు- ఇవి యాల్యాదులు. 

వ్య కిల మొద లెనశ బ్రంబుల బహువననలకారంబునకు సంబును 
గనీ 
కో Shree 

ముంద(౨నున్న (పకృ్చతిలుస్ళా ంబునకు చాప పలసున్న గల డకానంబును వచ్చును. 

y 
జ wt wn నజ 

కూ ఆలు -అం్యపు, ఇచట ఒడలు బు (పత్యయలకా కారంబునళు  అఫంబునా లగా 
WU 

(ఆలు దూ (పకృాతిలువర్ష రమసరు చాపలసువ్నృనలన కొంచం రా లగె హం డు, 

a (| శ జ ద 
(ఆండ్ రు ఆమెను, దెందపీ మూ బహునణ నము. ఆం ధను, ఇక -గెదియలుం చె పౌలు £ 

దె ME) ళం 

" అ 5 
చో HINO, మంద తని, nes ంపదణెను, 

| సూ. బహువచన ముపరంబ సన పుడు ఉలటరలయు తంబు 

ళ్ 

“నకులోపంబు బహుళ ఠిబుగానగస, 

శా గంట్లు - గుండులు-గిండు - గిండులు - కాట్లు - కాలులు 
చలా లా 

మసన - మునలులు - షోొంటు _ గంటులు _ తుంటు _ తుంటులు 
లాలా ధా Mn 

గోడు . గోతులు - సీవిగ్ల _ నీవికులు - బహుళ గివాణముచే విల్లులు 
భూ Cd జ. సనక 

పిల్లులు సులు లత్యాదులందు లోపంబులేదు | | తత్పమంబులంగోటి వీ స్ప 

_ 5 ఆప్ట ఇ ఒడ 
బిరటఎజులు 5 కార్యం? బు చూపెటడు 1 కోటు _ కోటులు- పిప్పళ్ళు -పిప్ప 

భం ఫీ జ ళా 

లుం, 

నానీ శ {mt శ ఉక దీ జ్ 

వా అ బహుసవన రము నచ్చునస్పృడు *డొ ఆలం టట రి ఈయ కరం 
శో 
hed 

కార | బుల ఉశకొరంబునకులోపంబు బహుళంబుగా “గలుగును, ఈ. గుండులు-గుండ్లు, ఇన్చట 

(నుండు? అనునఫుడు బహువచనలకారయురాలగా డకారముయోక్కొ.. ఉఊకాౌరంబు 

లభోకింది “గుండి (సండ్ సీ ల) అయినది, బహుశ మని, చ చెప్పుటచేత “బందులు? అని 

సంయోగరహతంబుగనుగలదు, ఇమే 6న ండ్లు? మొదలైనవి. తొలి శబ్దం? పునశ్రు 

ఇకొలలు రా కాళ్ళు అని సా. ఇదచ+ట “కౌలు లు అనియుంతశా(బ al 
On) 
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క అ షి జ టా we na TY wf way nl న అ కర్రీ నో అ 
'సొల్ల నసూతేంబుచెతను బహుషా సిసం* పాపాయిని పరిక్ళతిల కొారంబునకు నలఘులకె 

4 ళో 

న్ గ జ అలి టో లం నని, స్ ఇ 

కంబు గలిగి కాసు, అయెును, పదవ లయవసూనంంయిన  ఉకొపలి ఆనియునుంత 
cr య. లో 
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న్ 

గగాల బ్రకృ్ళత సూత్ళం౫న నలల దో నికే, 6 ముగ నయము , సబవనవాుక హన, దరాపదబు 
(అ) య 

లు నద్ధించెనని రమేటుంగునది. 

1 
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15: ఉల్ టో ఉన అల ఉం రిల మూసు నాలా శో అ ఇ జో టల న దో ॥ సౌ ..నమానపదంబునందు సంయాగంజుపరంబగున పు డొల్ల 

కుండబిందున కుం బూర్ష్రంబగు, 
శ ఓ 

ల్ ః 

అనంటులు _ అనంటు-పనంటులు-పనంటు _ నోంఈ గోం్ న లా అనంర్లు-పన(టులు.పనంల్లు ల యులు ౦ట్లు 

టో 

ఆస్తీ ల al ళో తెంటులుఎ "తెంట్లు _ఏందడులు_ ఏండ్డు! కోడులు కా_:స్టఏం డ్లుకాంై త ba 
p) mp) 

లందుడాకుళ చేశంబుంకొందలు శా_ణించిరి. తెనులాపన విందు పూ పూర్వక స్థ 

రంబు -వేమిం జేసీ యది గాహ్యాంబుగాదు, 

లి - య హీ వ్యాజ-సమానపవంబునందు (ఏకప దంబునందు) బహాువననలకారంబుత 6 

(బైక్ఫ్రతిహల్లు సంయుక్త మెనపుడంతటను నజినున్న నిండుసున్నయగును. జ. అన( 

టులం = అనంట్లు, ఇచప్పుట (అనటులు? అనునది యేకపదము, దీలలోని టకారంబు 

యొక్క. ఊఉ కారంబునకు6 (బైయ్ట_డేండనసూ( త్రంబున లోపం౦ంబుగలిగి టకొరలకారంబులు 

సంయుక్తంబులు కాంగా( (బకృత సూ త్రంబున నామంబులోని నకారంబుమోొంది ఖం 

బిందువు ఫు వూార్గ బిందు వె (అనంట్లు, అనుమూపముసిదెంచె, ఇ ఓ కపనయిులు-గోయులు- 
® 

"జేటులు - సంతులు = నొరుల, ఇత్యానిక్ భంబులలో నాసుంబుఠమొ క" ర్య హాయ 
(౪ cn 

నకును (బైల్ లయ లకారంబునకును, సంయోగంబుగలిిన ఫుడు -సొమంబులయంచభి యః 

వ. nn cn 

| జాస్ త సున్నలు :నిండుసు న్న లయి (అనం - గోంటు - తేంటు - వందు కంబు ఇత్యా 

cy 

దులగును, (ఏంసూ.. కా సి ఇత్య్యాదిగూ పంబులందు ఇకక కంయగాం బడు సో అష 

సూత ంబున నల$బుల కారంబుగలి గి ఏళ్లు? పదు నా ల్లవసూర ంబున /“ఏంళు, ఇత్యాది 
య 

op 
కంగా నుంహునని నొంచణలు సం చముముప సద. తేలుగు ఎహు.సవంతుం.. మప సద్) 

లకు ముందు బిందునుండునుగాని స్టరంబునకు ముందు నిందువుండదు. పిరిమతంబున సనలభు 
Gomes ౧% ౫౪? 

లకారంబునకు ముందుబవిందువును, అంగీకరింపవలసియు న్న ది.అయ్యది యశ్యా స్ర్రీయంబు 

“గావున నట్టికూ పంబులు (గావ్యాములుకా వు." వేయడు? అనుశబ్దంబులోనిది డువర్త హ్ 
కంబుగాని యది పికృ్ళశిభోేనినికాను గావున (సరసు _ గాయం, అనుక బంసాలసం 

| గ 

చె నీశబ్ఞంబునకు యూపనిహ్లక్లి య'సనని భృమింపయాడకు (వే) దీనికీ చేకవవ 
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జ వ్ల నక నల చలన టల ఆం" aa ప ara) గ్ ” ఆ శౌ నో Pa అరా 

నది (ఆలనా ససనససు రగు, సుప ( ry © లం) గ పంట య దుస ము (నేక 
బగ్ ' స | ల్సి (మఖ చై 

16 సూ... మెపవిభకి కంబుల లివర్షంబులకు బహువచనంబు ద్ర 
Mn 2) 

పరం బగున పుడు పూర్ణ ఏందునూ రక డువర్షంబు బహుళ ంబుగానగుం 

య 

సస గ క శ్రీ : ay వ్ అస్ అవ a a 3 

కొడవలి _ కొనవంథుబు - ఉలొఫంబు - కొడవండ్లు _కుయంిబు. 

లములకారంబు - కొడవళులు _ కొడవళు. కొడవలులు॥ రోంక నం 1 త్ 

పేభాతులకిటు రూపంబు లెణుంగునది - కులు - పిండు - లిప్రభృతులకిట్ల రూపంబు లెటుఎగునది ॥ ఇల్లు - ఇండులు - ఇండ్ల 

బ్రఖులు | బటు - కలు _ పలు ము _ విఖు గఖుంబులరు నూపంబులు 
౧౧ య ౧౧ లం య ee) © 

శలియునది ॥ మద్యనిన్నూూ ర్థకంబులయిన కల్లు పబ్లుశబ్బ్దంబులును జ్తెల్లు 

| బ్ 
(పభృతి శబ్దంబులు న నౌసవీభకి ౧కంబు లగుటంశేసి వాని ౩ కార్యం 

చేదు. 

Ot hte) జో 

వ్యా  పనిభకి కంబులనలూా విశకీ సంబం ఫంబున మార్పునొొందు శబ్దంబులు. 
ఎంవి కనా. 

అటి శబ్దంబుల బినర్హ ంబునకునూ లకారముతో 6 గూడిన లునగంబునకును, (సలలునస్మైంబు 
ణు క్ష ణా 

బం (on UL) 

నంబు పరంబనసన పుడు నిండుసున్న పూర వాందు6 గలిగిన షు, అనునతురము బహు 

భంబుగావచ్చును. 6కొతవల్ని ఇచట బహుునవనమందు లువగ్గ కంబురాలగా నాలినర్హం 
Ot: 

ఇ. 
బునకు నింశుసున్న బ్రాగ్టవాందు (గల దునగ్శంబువచ్ని (కొడవండులు అనియు న్యు 

డువగ ంబుయొక్క_ ఆ కాగంబునకు( బం'జెండనసూ్యత్రంబుచే లో పంబుగలిగి కొడ 
ణి 

వంగు అనియున్కు డకార యుక మెనరూపంబులు రెండేర్బడును. డుపర్హంబుపాక్నీ కం 
tn ఆలానే ద్వి 

బుగావున కొడవలి, శబ్దంబునకు బహువచనలకార 0బు పరంబగుదుండం దత్సనుపరిచ్చె 

వూ. 
దంబునంవని నలుపదియెవససూతి)ంబుచే నుత్వంబుగ బిగి యీ సరిశ్ళేదంబులోే ని పదు 

నోగూడవస్తూ తేంబున నలు లకారయబు రాలా ఒకొడనళులు అనియును, పదునాల్ల వ 

4 ఆని న జి అభి లం ఆట జ wt న్న! అ గ జో Sa శ అధ న 

సూ చెంబు ఇ కాడఐగు అని బప సనష్నిష్ట ంబుగాను అలకానదయయున అ మున రూపస్ళు 
' ॥ త్. 

గా a cm గ 
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యం బేర్చడి నది, అలఘులకారంణుహా క బాపుక క రబ! సనో (కొదవబులు, అని లఘు 

లకారయుక రూ పంబోండుండు. ఇట ళేబ్బ్దంబులకు బహువవనలకొరంబునందు రూపపం 
అలలే 

i oJ చక ంబగును, (రోశలి, ముద లెన శేబ్బంబుల కెవినంయుసనే భూపంబులని చె సికొనవ 

క్ త్య నక్టులూవ. - ఇలు దినికి బహునచనంబున మునక శంలుని .ఇలులు 

a న 
భు Rag 

అనియును, పూర బిందు ప్లూఃర్వక డుసర్ణిము వచ్చినపుడు “ఇండులు, అనియునా, పం 

౯ 

-డొండననూ(త్రంబుచే డుపర్హంబుయుొ క్క ఈ ఉకారంబునకు లోపంబుగలుగలగా (ఇండ్లు, 

ఆనియును దూపంబులుం ఇళ కలు = ములు -- సలు - నిల్లు చున 'లెనశబ్లంబుల 
య లం a) CG 

ఏ 

రూ పంబులు (గహీంపనలెను, మణేయయు (కలు, శబ్దంబునకు ముద్వ మర మెనఫుడును, 
007 a రహా 

(పలు శేబంబునకుబ బమరమెన పడును, క అబ్బు మొద లెన శబంబుబంవూ ₹”పవిళకి కంబులు 
య రు ౧ డర చూ 0౧ న్ 

వ్ ట్వి 

కీ నూ తవిధిజే సీ వానికావపోన్సటం సెలగదు, హ్రుశ బై బునకు" స్మెళమ రెయెడియర్థ మళుదు 
రం cH 

గాం గానంబడియిడి.. సీ! ఏజేల్వురల పంగ్యనిన రర రులనటండి: ముగా గంశుగాభ సునత 
య 

జేసిభల్లా- 1 ఆ బె పవి భక్తుణనుయసణ చి యా పవిథకి,కపకరణంబులో వివరింప 

బడును, . 

17 సూ__ఒ కానొక-చోనావుంబు సంస బహువచనాంతతుల్యం 

ణుియిబిహువ చనంబు నెనయు, 

కొడవండ్లులు - కొండవండ్లులను -కొడవళ్లులు _ కొడవళ్లులను 
డాం బధ రి ష 

ఇట్ట ప్రయోగ దృష్ట్రంబులు (గ వాంచునది, 

వ్యా ఒకానొక గోటం (బొతిపదికము (నామము బహునవనలకారంబుతో 

గూడికొని ప్రునరుక్క ంబుగ బహువచనంబు నొందును. ఉ. కొడవండులు మొద తెనవి. 
॥ య 

|| 

చె, 

కొడవళ్లు, ఇన్నటు బహువచన అకా రాంనం బే (నాతిపవంం చె "జ్ న బహుననన బకా 

రంబును. బొంది (కొ డనల్లులు, అయినది. ఇట్టరూపంబు కవిప్ఫణో నగంబులనుస రించి cn 

యుపయోగింపవలయును. (క! సుంచరి నాకోడ డం్యడుర। యం నభ్య రి ర్ల తనునీన్క భారం 
mens న్యా ssa న 

సభా - శి ఆ తే గ! అచ్చెరువు గాటె యెనర్తి రిం కం | బరీభసంబునాబొందక్ల 
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(బదుకునారు, ఖాన a గు రొ (ay స్తడ, «|| thin నిమాది'నాదున రిభకు వి డురు[ గ గదిని 

=| న ల . mp 
నింగశ సీకే భార. - ఏ5 ఆ. Tl] ఒక్ళ_పతికియణతులు పెక, రడరగుటిది 

సతులకోర్కి గాననతివవ్పవ్యు ఫార . అప్ 4 ఆ. న్స్] చెల యారడురనుగొండియల 
£3 

బది"నొరి కొ (లు  నొండొండ శిలువ వారీ _ ఊఉ, ఆ క్ర! వేడు కకాండుంకుర 

నిచ్చు వివిధ్శా | వై = ౨ ఆ, క| "సంండుంిరతోదనెనం 'చన(గంగ 6జెల్లుకా 
దు ణీ 

OMIT TTT TET TEE LA 

విజ్ఞా - న్య ఆ ల| గీ! చూపణులచూక్కి.. కొక వితసాబగొనన్నె  కళొ -7 అ 
Sy ఓ నీ 

ఇంకను బహువచ నా౦తంబుసపె బహ 
యా 

ఎత జ! al క్ కో 

హునచన౦బు గలశే బ్రంబులు ప్రయో గంబులం చెక్కు. 

లుగలవు, ఆ 

నువర ర్హంబు కంజ్జగు బహువచనము 

| కంచు. జఆెలంను.కొలును _ కొలను _ 

గవను _ నెజను - మాలను. _ వరను - వలను - ఇవికలన్య్వాదులు,. 

వ్యా కొలను మొ “వైన ద్దింులయొక గ నునర్దంబునకు 4కుజ్ , అనునదినచ్చు 
దం 

ను, రుబ్ జ శ రేక వుాాసట్టవేత్ర 2 జగ జ్డు విందు దుపూర్వకంబగ్వు ననుసూ నంబుచె బందు 
pane] 

ప్రో దక్కక ర్ల ంబని (హొ ంపవలెను. బహునణనంబునందు కుజ్, అనునది నిత్యంబు 

గానగును, అన(౬గా సహషవననంబున ఇెకము, ఉ, కొలను - కొలయ, బహువచన 
రా 

5 న లో అల్ల టొ (= ల 

నయిన ని త్యంబ 'సటంజన కొలపలబు సక్కంబున హ్ఫిస్టంబు పెన నజంసు న్న్న 

శచెఅసున్నయె “కొలంిసబూ, అనిధయయుంగలళు. (కలను _ శిలను - నొంంను = 

గనను - సెఅను (నూను  వరన్కు_ మొన లెనవానికి “సీకనననంబునం బెదానింబలె 
యె 

రూపద్వ యంబును, *బహునచనంణున | మయాపంబొకండును న్కు (గహింపనలెను,. సు! “గాం 

తురున నుత్వముగానలో ముసానూావు త గా. విశఠర్య్మీంపలాకాొా వను- ఆ. పెశెఖాని 
వూ. 

ర్లీన్దం బైన శేబంబునకు తురుష్కు_లును ' జ్; సను ముంబులును; (బకృతంబున నర్ధద్వయంబు 

'ెప్పికొనవ రాను, గనే పగ మెస ప్పుడు ఇమా కః 
remem 

+ అవియుుంచద్వ చెను, అయినను జేసాలం 
య 

కారతేత్త ఎగ శ్వోంబున( (గొభమగాల జెప్పబడిననని వ్యాఖాటస్లనంబున (వాయంబడియెను. 

ఇట్టిని పెక్కు_లుగలవు గాని కొని టో నిమ్మా త్రము యు డాహరించెదను, మ॥! (బరు 

ఖ్ 
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చోందు కంబ రక్షణకు "గ కలి పింతన్నినం | రతా క్బళ్సంప్రుట్న ఫకరకాం 

తరంబునందర్భ ఫ్రం | డెరువాటుల్ డగగొలట్లి అపడ ర్వదాంార క. | విరనసుం 
ate 
(0 

డే కొఆ6తంసడుంగుకవి పృ థ్విళృత్స్పమిాపశీ తిక మను - 1, ఇచ్చట నొ కయర్థం 

బునందు ;కొబుత్ర, అనియుకారమఫ్యంబుగాను, కేటోొకయడ ౦0బువందు కొజుక, 
థి అని యకార మ స్పంబుగాన్కు నుంపవలయు, అయినను (కొక్క అని యకారమన సంబం 

గాెనీ యర్థిద్వయ మందును బెద్టనార్యులచెం (బయోగింపంబడియె, స్! (రాజశా జలక 
రకయున్ననలకనూరక నహిాంంపనియశీగ "జ 6% జ్యా పుట్న, వ్ అ అలక శేబ్దంబు లు 

వ్య ంబగున ప్ర డు కారమన్యముగాని య కార మధ్యము గాదు, పక్టుణవాచక మగు నల 

కాశేబము సంస్కృతము, అకారమధ్య ము. ఈకస్ణంబుక ద డ కేవ క దేళ్యశబ్దంబగు నలుక 
చ 

గలు న కారమధథ్య ము" గాం (బమోగిందుట (శేష్దశ్నా ప్ర విర నం! హిం ద్యుతసంసా్క్కారమి 

అందో వ్య "లే అను శ్క క ంబుంబట్టి చ్యుతసంస్కాారంబని | గహీంచునది, సీ! (వీరి వాల్షన్ను లు 

విస్బాటతారకల్. (శవ+సంగతి గాంచి (పబలుటరుడే, షట్సు, 2 ఆ, ఇచ్చట? (బకాళిం 

చునట్టై (కలని యనునర్థంబున (విస్నుటతారకము, లని యుండందగినను శేవను 

నిర్భహా ౦దుటుకు నిట్టుసె పను, మహాకవులు గావున వారి పయోగంబుల నభినందింప 

నలవమును, 

19 సూ.-=అట్లు "రేనుగోనుశబ్దం? పుల నువర్ష్రంబుగుదైగు, 

చేయు - చేను - శేంగసలు ॥ నోయ గోను _ గోగులు, 

వ్యా పెసూత్రేంబునంబ లే చేకవచనంబునందు నెక ట్సిక ంబుగానుు బహువచ చు యు 

నంబునందు నిత్యంబుగాను, (లేను గోను ఛబ్దంబులయొక్క్ల నుకారంబునకు (గుడ్, 
అనువగ్తకంబగును, ఈ, రెను = రేస, బహువచనమందు (కేయల్కు ఇటే నోనుళబంబు 

య ద 
(గహింషవలెను, 

౭0౦ సూ___ బహువచనంబు పరంబగునపుడు చేను వేను మోను 

ఫీబ్దంభుల నువర్గంబులోపిం చు, 

భేను _ చేలు ॥ వేను - వేలు - మాను - మలు, 
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వ్యూ. బహువవనలకారంబు పరంబగునపుడు (వేను పేను మీను” అనుఫబ్దం 

బుల కడపటియ కరం బైననువర్శంబులోపిందును,. ఊఉ, చేలు. (వేను ఇచ్చట లువర్లకం 
బురాలగా చెను [లు అయ్యెను, పిమ్మట! (బక త సూ ఈంబున నువర్ల ంబులోపింప, 

గా చేలు అయి కది. ఇసు "ను మొడ వైనశేబ్దంబులం (గహింపని లెను. (యమోను( 

అనుశబ్దంబునకు బహువచనంబు (మోనులు అను పయోగంబొండుగలదు, చ జలజము 

లక మృణాళ ములం జ క్రయుగంబుల గండుమోనులకొ కనిక ర్ల రసాయనము, ఇచో ఎ 

(గంనుమోలకొకొ అని పఠించినచో నిష్ట ంబు, 

21 సూ బహున చనంబుపరంబగున పుడు రేయి పభ్బతులతుది 

యతురంబులోపించు., 

'కేయి _ రేలు! తోయి - జాలు! వేయి - వేలు! (బౌయి _ 

(వాలు ॥ ఇత్యాదులు ॥ | ఈలోపంబు సమాసంబులందుం జూప్టును. 

-దేరాజు _ మగజాపతకము - వేచిలుయు. 

వ్యా ఎహానససబంపర్ల క ౦బు పరంబళనభ్రుతు (లేసు. మొద లెనశీబుంబుల J ర్ ఒ_ ౧ 
ఓ 

కగాపటియ శీరంపులోపిందును, జ, శేలుకేయి, ఇసక మన 
ra) 

కంబు పరంబ 'సనఫ్రుడు 

కొటపటియ కుర ౦టైన యిననములో పంప 6గా: “ైెఎహునననరూ ఫం ఒర్బ డెను, ఇ ta యా (౧ 

. మ టం ఇ a బి (యి ద వేయి జ "యి, CRT లస 6 గు స స. నంర్సఖ్వ 
<1 కి ) 

1 a. “చ అక గన SE ra name, ప నంగంసు పలుగు అనురిరొ ఫ ౦బులు (గవాంపప అను. ఐన! (పలుగణ్రాలా' లక టొ లగివద్సి 0 ప 
కునో 

సై ిదిగానంఎ డని నింక | ae నే సాల న. . |) సవ్చి గ ౧ Fe “మప ౧ద అంయలు టో 

సయ్యెనిపు డు రామా భు ర ఆ || :నీలంచ మేని నూత్రప్పు | తాలకనుంగనయు( 

బుహ్య రె గప్రు కున్నుక, చంవ్రభానునర్మిత్రము.. కొదంజు. (తాయి కీబంబున్కక్ర 

బహువచనరూ పము (రాళ్ళు అని వ్యాక రణంబులయ ౦నును, (గరసంబులయ రదును( 

(బమోగిందుచుండిరి. అయ్యది( పామాగదికను, ts తాయంత్యోత్నరలో ప ముస సమా'సరములయి 

౦కు యాడ గవంబడుచున్న చి, Er ST ము. |. ఇ) ATTY (చేయ A సంతు) 
ళ్ ఖీ 

మగత్తా వ కకము. మగఖా యు సప శరము), 
మటు 
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ir య 

22 సూ..__బహునచనంబుపరం బగునపు డాన్ర (పభ్భోతంల తుది: 

యతఠతురంబునకు లోపంబు విభాషనగు, 

ఆన్ర _ ఆలు - ఆశ్రులు | జాము _ జాలు-జాములు | చుట్టము 
4 

చుటలు _. - చుటముూలు || మోనము _మాన లు-మోాసములు 
లు ర్ 

వ్యా---బహావవన అకారంబు పరంబ సనవుడు “ఆవ్రి మొదలె నశేబంబుల కడ 
యా యు 

యక్న్షరంబునకు లోపంబు స కళికంబుగాననసను. జ. ఆవులు -- ఆలు. “అవు లు? 
ర 

ఇన్నటం డు. దుసెనున, ఈవి న నగ్గంబులోసించి “ఆలు అమెను. ఇసు “జాము - చుటుయు 
"A బి ౧౧ రు 

మో సము" సలెన వానికి బహు వచనంబులు రెం శుతా పంబులుగహింపవలెను, “అవు! 

కబంలినకు ఏ బహునచన మం జేకాక వృబ యందును నంత్యాతృురలో పంబ గును. ఆ. ఆ 

దోంక- ఆంగ చు పు-ఆల౮టెయ్య- ఆంబోతు” ఇచకు నగానుస్వారంబును, ఊక పదపరు 
తి సీ థి అజా 

స౦బుశకు సరశంబును విశోవంబు. [ఆదూడొి ఇచ్చుట లో పంబుమా[త మే కలుగును, 
క్. 

వీ] "కే! గీ॥ 'ఆలగాపరిపతల మేలువాడుి ఆంఫ9) నా మ- దేవ. «| “అ శునుల్ 

జాలుగనాల్హుజాలునిక జొలు భవంబనునంతకాంకళుం | బాలయి రాతి) పంచశరుబారికి 6 
Tie, nn me 

జిక్కితినీుు. దక్కి-తిక్* మను - లిఆ. మ చెలులుంజుట్ట ఎంనిస్ట్రభ్ళ త్యులు వమహాబేం 
అ తు పటన 

(బాశముల్ డాపకు | జ్ఞులులి భా భార_ ఉద్యో ఒ 2, క! చెలులుంజుట్టలు దేశం | 
| (in ర 

ణు 
AEE ని 

we 

బులరాజులు వినయ నీదుప్పున్నుచరితిం | బులు భౌర _ ఉదోగ = అ. 'త| నిడుద ణి 4 | 1 

బాహబుయుగంబును వవపవయురము | నొవురుమా సడి ర్ సత్ర ములు మెబియు రాజు 
hw 

శే విత, తేక్కు_ంగలకూపంబాలు సులభము, 

అ ' a భ్ a mean a __ . 23 సూ___క్రయకుమాణుశా నామాంతఏబున కెత్యంబు బహు 
i 

భముగెాన గస, 

కస్నియ - కన్నె! జ న్నియ-జన్నె! వన్నీయ - నన్నె! కొం 
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కాలు - కాలీని- శాలీచే! నాగలి _ నాణోటిని _ నాంగటి చే 

చేయి - నేతిని - జేతిచే॥ ద్వితయైకవచనంబుప రంబగు నపుడౌపవిభకి, 

కంబులు రావని కొంగబువక్కా_గంచీ రి-అయ్యది లత్యలకు ణవిరుద్ధంబగు 

టంజేసీ యనాదరణీయంబు, 

వ్యా. ఇ-టి-తి? అనువర్షంబులు ద్వితీయ మొద లె నవిభ కలయొ క్క యేకనచనర6 

లాలు పగంబులనునఫు డుకొన్ని పాళితిపదిక అబులకుందఅనుగాలయలుగును. ఉ. కాలు, ద్వె 

తీయావిభక్కి + కెళ్ని? ఇచ్చట (కౌలు [ను అనింయండలా నీసూతంంబుచే (కాలు 

శబ్దంబుయొక్క_ ఉకారంబునకు ఇకారంబు వచ్చి :కాలి_.[ను ఇట్టుండె. పిమ్మట 

(ఇకొారంబుమో6చ్చి అను తల్సమపరిచ్ళేగనమందలి యిరువదాజవసూత90బున నువర్షకం 

బుయొక్కా ఉ కారంబునకు ఇత్వంబుగలిగినది. (కొని నొప్పి ఇత్యాది సమా సస్థలంబు ల 

యందలి ప స్ట్యాదివిభక్తులు లోపించినను, ఇశ్వంబనపాయంబుగనుండును. (కాలిచే, 

ఇత్యాదులి'ే. (నాగలి = నాగటిని  శీయి - చేతిని ఇత్యాదులయందు (టి _ 

వర్గంబులు (గమంబుగనయ్యెను. పే అ ద్వి తీయాంతంబులయ ౦దు (కాలిని, ఆనునోటునం 

దుంబలె సూకింబులచేం (మై(క్రియయూాపాందుకొనునది, ద్వితీయావిభ _క్య్రోకవచన ౦బు 

పరంబగున ఫుడు, జూళవిభ క కి కంటులు శొవని కొందు "సె స్పిరనియయు, ఆవచనములక్న్యు 

లక్షీ ణవిగు' గంబనిరయు, సూరి గారు వకు బ్ఫీరి. త్ ||, విన్ను ననేగుళా నురల విందుకిళాత'. 
లె 

ఫునీడలెప్పుడుకొా యయా- 8ీఆ, క ;వీడునదివించె నయ్యెడ | ఏవని చేడుకబలారివిబు: 

ధులతో వే! విడుముణులనంగందగుతన। వీడునయలమానికములు వివిధాంబరములొ వను తయ 
రత. క్ర కనకమయ మైనయా ప్రొ లున6 దనుసుకులావహాంబులో న వురులచే, హార 

ఆరం 4 అ, ఇట్లు, శౌ పనిభక్ క భూన్యంబులన _పమోగంబులు గలవు, కౌవునల ెని 

ధికొన్ని యెడల నిత్యంబుగాదు.. 

80 సూ రు మొదలగువాని కిత్యంబగు, 

ఈరు _ - ఊరిని.కాలు- -శాలినిమాను-మ్రానిని- నోరు - “నోని: 

న్ 



194 శంవ్వాక్ రిణ గుప్తార్థ్మిప కాలీక, 

ఊరుమొద_లైన నామము లకు ఇత్వ ంబుగలుంగును కారు -& రిని, ఇచ్చట 

(రు (ను, అనియుండ6గా6 బృక్యరనూ ౨ 0బున కేధంబ.కమొ క్క జ కాగంబుకకు 

ఇత్వంబ గలిగి తత్సమపరిచ్చేదంబులోని యిరునది యా జనసూత౦ంబున నువర్ల -బుయొక్క్ల 

ఉకారంబునకు ఇతంంబుగలిగినదె. (మా 9న్ని _ వోరిని - నకిలి _ చోటిని, ఇత్యాదు 

 లయందుం చెస్తూ గ్రంబులే శబ్దకుద్దిను. హీంచు కొననలయ ను కl| నకులుడు సహ జే 

వు6ంగును! బృకటభుజా స్య గణమునన ౦" తిబలముగే | లక గోలకు6 దెత్తురున్ | రికి 

వచ్చినయట్ట లాడిలే యిబ్భంగిక్ శ్చార_ కర్త రి || నీరిలోన6 దోంచుతారక పం. 

బింబ! మొక్రొ-యన(గ చెలు(గుచున్న దాని, రా నకొడుకు నెలల జూచుచునుండకిరి! శా 

నిం బున్చికొను విధంబులేక, భార-ఆది- 5 ఆ, 

(Gls సూ టివ వర్హంబు గొన్ని ంటి యంశ్యాక రంబున కా దేశంబు 

ను గా న్నింటికంతాగమంబును గ్ న్ని ౧టికిం బర్యాయంబున రెండును 

చాయిక యిుగనగు, 

ఆదేశము - తౌడు - _ (త్రాటిని! కాడు __ కాటిని!నోరు- నోటిని! 

-. ఏలు - ఏటిని! ఆగమము _ అన్ని _అన్నిటిని! ఎనిమిది _ ఎనిమిీని 

| వేయి - వేల్లుట్టిన్ల న ఉభయము -. ఏమి - ఏటిని. -. ఏమిటిని ॥- 

గ 94లు-పగటిబమీగంటినిమొదలు._మొదటిని. -మొదలిటిని॥ రండు - రెంటిని 

. శెండిటిని. 1మరాండు- సూంటిని_మూంచటిని!. నూణు- నూటిని- నూటేటిని- 

వ్యా “టి? అనునక్షరము కొన్ని శ బ్దంబుల కడపటియ క్షు రంజు నకు నాచేశమ. 

గావచ్చుటయుు గొన్ని టికి శబ్ద శబ్దంబులకు. గడపట నాగమంజః గవమ్చోటయు, మజీకొన్ని 

శబ్దంబులకు నాదేళశాగ నంబులు శండునుగలుగుటయా నగును, ఆఆ దేశీంబునకు... (తౌ 

డు-తౌటిని. ఇచ్చట ౩ చా దేశమనుటచేం, గడఫటియత్యర మెన. డంవర్థింబునకు.. 'టిఐర్హంబు 

గలిగి కత్సమపరి గ్థదమునందలి యిరువదెయా అవనూక్రంబున. నవర్గంలుయొక్క 
టా 
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యా. అల: 

“రొంబునకో నిత్వంబు గచ్లినది. ఇచే “కాతిని.నోటివి.ఏటినిి అనునవి (గహింపవలెను 

ఆగమంబునకు __ అన్ని -అన్ని టిని. ఇచ్చట నాగమంబనుట వేం గడపటి యక్షరంబునకు 

సామీ హ్యంజాన (టి? అనున కగంబుశేరి (అన్ని టి 9, అయినది. ఇస్తే (ఎనిమివెటిని-జే 

యిటిని? వెంద-లెనవి. ఉ భయంబున క... ఏమి- ఏ౪ ౩-ఏమిటి ని. ఇచ్చట బళ్వా కు-బ 

నుటచే టి, వరము ఆ చేశేంబును. తాగమంబును. సెసదని గ్రహింప సవలెను, 4ఏమిని ఇ 

చ్చట (మి అనున క్ర,గంబునక బకులు టిరర్తంబునచ్చి (ఏటీ, ఆమిునది. 6ఏమిటిని, 

ఇశ్చం ని, అపనకంబుకకు సాసా హృంసు శ టి వర్గంబు చేరిన దిగను క నాగ మంబు. 

ఇస పగటిని-.పగళిటి9,  మొవటిరి-మొ కెటి 9. ఆంటిని - రెంకిటిని? మూంటిని _ 

మూండిటిని నూటిని. - నూజెటిని. ఇత్యాదులు | ( గపొంపవలెను. అహోబలపతి యా, 

పవిభక్సికాంతంబ ఏ నీరు శుంబు సంస్కశేేసముబ) చెప్పెను కాని తత్స కుంబునకు 

నొపవిభకి,క ంబు దుస్భటంబు. 'ఇయ్యది నీ సన నంటే యి (గహింపవలెను, (నీరము, 

..ఇయ్యదె తత్స నుంబు. చ॥*తనిన సు మో్ఫానుంకు దమయ పోటో నిట్లుశు నిజ్ఞగంఘుల! 

న్ని నొకట మింగనేరియును నెట్టున సము గావెచేనియు [ న్వికుము ముకుందు6 

దర్దునుని వెచ్చ? నాంటెవులావవించునిం | కనతని నొక్కజామునకు 6 గాభ్రుతి "పెం 

పటి నాశ్రయింతుేో న్స బారం ఉద్యో- 2 2 ఆ అను ఫద్యమందు “అన్ని టిని” అను ద్వితీ 

యమా రతం జబుండవలయునని మూ (అన్నని, అనునవి యసాధువని యుగ, గొందణు (ఖం 

తిచందరి. ఇయ్యిది సముచ్చయాగ్యక కు తాంశంన ప9థమాంతంబు, ద్వితీ యార్గ నుం 

దున్న దని గంప్ాంపస లెవా. ఒనీజేసుని వేగరపడళ హారి - పూ తీ ఆ. ఇన్నటను . సమూ 

అటి చ్చయ(ద్రు ఈ"ంతం్పలైన (పథమా విభ నంతేము. a 

/ '_-సూ..-హృన్వవ షూట్ శ్రీ టి కర్గంబునకు ముందు పూర్ణ 

బిందువు సహుళ ముగా
నగు. f 

అన్నింటిని _ ౧నిమిదింటిని - పగంటినిపగలి: ౨కిని- రెండింటిని య 

మూడింటిని, . 



196 బౌలఐ "క రణ గు వర్ణ పళాశీక్, 

సున్న బహుళంబుగా గలుసను. ఊ. అన్నింటిని, ఇచ్చట న్ని అనునక్షరము (హస్వ 

ముగనుక దీనికి _టి, పర్గంబు పరంబసనపుకు స్రార్ల బిందు వాగ మంబయ్యు, ES (ఎనిని 

దింటిని, పగంటిని, పగరింటినిి కండింటీని మూడింటిని ఇత్యాదులయందు6 బ 

రసాయం: ముగ ననుస స్టార స్రూర్వ క టేశర్ల ంబుంగునని యాూాహింపవలెను, 

ప్ర 
ముందు పూర్ణః; బందువగు, 

8 సూ_పదాద్య బగ హోన్యంబుమోంది టివర్లంబునకు 

కన్ను _ కంటిని 1 ॥ మిన్ను - మింటిని! ఇల్లు _ ఇంటిని] పల్లు- 
౯౧౧ 

| పంటిని, 

వ్యా. పదముయొక్క.. మొ నటి ర్మాస్వంబునకు టీవక్లంబు  పరంబసనప్ర, 

డనుస్వారం చాగవుయిుగనగు, టా, కన్ను - కొంటిని, ఇదటను డ్వొ్క్య్యంబు 
, మ 

నకును ముప్పదియొక దవ సూ తేంబున టినర్ణం బా దేశంబు కాలంగా నీముప 

బ్బ 
దెమూ6డ్మవ స్మ్నూతంబున టివర్షంబునకు ముందు బిందు వాగమంబయ్యును. ఇళ్లు (మింటిని 

ఇంటిని (ఇబ్లు) పంటిని (పల్టు) ) వింటిని (విల్లు), ఇ త్యాదిశేబ్దంబులయందు ముప్పది 

'యొకంతన సూ త్రేంబున టివరంబు గవిగి పంకృత నూతరింబున ననుసార్థ రొగమం ర 

“బుగలుగును, ' 

క్షే స్తూ అష్ట మొదలగు శబ్దముల కంతాగవుంబు తివర్షంబు 

ను "ేఫంబున కొక్క టి లోపంబునగప, 

అజ్జు _ అజితిని || అజ్జు _ క్ట - కాణు -గొఅు = మీటు - లు టు లు 
,వబ్బు- లవి యట్లు మొదలయినవి. 

వ్యా--అబ్టు మొదలైన శేబంబులకు నంతమందు (తి, అనున క్షరంబు వ చ్చుట 

యు శకము రే ఫంబొక్కడానికి. లోపంబు గలం పను. డ్, అజ్ఞ, అజితిని, ఇస్సట 
క్యు 
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(అద్దు ను ఇభ్టుండం (బకృకనూకింబుననానుం బు చివర తివర్జాగ మంబును, కకట 

శీఫంబొక్క డానికి లోపరిబును గలుగ [అబు తిను, ఆమ్మ్యొను, తక్సమపరిచ్చే 

దంబు నందలి యికువదియా అవ సూత్ఫంబున (తి, వర్లంబుమో ది నువర్ల్గక ౦బుయొక 

ఉఊకారంబునకు ఇక్యంబుగలిగి అభి 1 కి ని, అయ్యెను. పిమ్మట నీకిఫింది ముప్పది 

యాజవనూక9ంబునేత శకటశేగంబుఘొక్కో.. ఉఊకారంబునకు ఇక్వేంబు గలిగి (ఆతితిని, 

అనుభూపము సిద్ధించెను. ఇమే (కట్టు- కొత్తగ జ్ఞై-మిజ్టు-వజ్జు; ఇత్యాదుల ద్వితీ మా 

దివిభక్తు లందు రూప పసిద్ధి యబజుంగనది, 

శ 
x 

3 “ష్య శీర్ సూవిభక్షి పరంబగునపుడు గోయిపిధృతుల తుదియతో 
స్ 

రంబు తివర్ష బగ్గు, 

గోయి _ గోతులు _ గోతిని . గోతులను |! గోయి . చేయి. 

చేయు నూయి _ చేయి అ ఇయు నానా రోయి ఇత్యాదులు. 

వ్యా=విఫేక్సి పరంబసన ప్ర కు ((పభమాబహువచ నొదెవిఖక్తు ల) గోయి మొద 

లైన ళబ్దంబుల కడపటి యి వర్షంబునకు తీ, అనునక్షరంబా దేశీంబసను. ఆ. గోయి - 

సోకులు. గోతిని _ నోతులను, గోయి ప్రభృతులు (స్రీసనుంబులు గావున (బగమెక 

వచనము లోసించెడిని, అందున, విభక్తి పరత్వంబులేమింజే సి (పథమెకవచ నాంతమందు 

యివక్షంబునకు (తీ, నర్ధా దేశంబు రాము (గోయి (లం, ఇట్లుండ( బక కృతన్యూతం / 

బున యికారంబునకు (తి, వర్షాదేశంబు గలిగి గోతి (ల) అయ్యెను, పిమ్మట? డత్సను 

పరిచ్భేదనండలి నలుపదియేనవనూ ీ ంబునం దివ రృ ంబుయొక్క్ల ఇకారంబునకు ఉత్వం 

బుగబ్లి (గ గేకులు, అయ్యెను (గోతిని, ఇచ్చట గో యి -[.ను ఇట్టుందం బఫికృతనూ్యూత్రం 

బున ఇకారంబునకు (తి, వళ్గంబుగచ్లి తత్సనుపరి చ్చేదమందలి యిరువదియాజివ సూతం 

బుస నువగ్గంబుయొ కై ఉత్వంబునకు ఇక్వేంబుగ లిగెను, ఇ (చేయి-దాయి-నూయి- 

శీయి - వాయి. రోయిి ఇ శ్యాదిశ్వంబుల కబ్దనీద్ధి యాహించినది, ఈతివర్షాదే దేశంబు 

. జొపవిభకికమైన టివర్లంబువలె ) ద్వితీయా ద్యేకవచనమందే కాకుండ (బథనూ 

బహు క శనంబుం మొ పభ ఫాం యేకవ నన బహు కనన ంmూళయ దగును నామా ంక్యేశ్య ౦ 
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“లకా దేశేంబళ," (చేందుకుది వాయి తివర్ష ౦ంబగనం( డు” కబ్దల- శబ్దప- 212 సూ. ఉ. వేం 
* 

దివీ5 చేంతిసౌర-చేంతిపొట్ల=చే-తిపుచ్చ. మొ, 

86. సూ-టితివర్లంబులు పరంబులగున పు పు డుత్వంటున కితస్ణం బగు, 
షం శ క ue: © ie Bg" “4 

 శెండిట్రికై 'మూ.కిటిః _ నాలుగిటికి _ పగలిటిక మొన 
టికి పెక్కిటికి - కొంకొక-దేో నుక్వంబున కిత్యంబు మాపట్రడు ॥ 

నెత్తుటికి, 

వ్యాంా-:ట-త్కి ఆనునక్షరంబులు పరంబ'సనపుకు ఉకారంబునకు ఇకారంబు 

గలుగును ఉ. శెండిటికి, ఇచ్చట (నెందు _.. క్కు ఇబుండ ముప దియొకండవ సూత్రం 
cn 

బున ‘ కండు, కబ్బ్లంబు పె కొని టెవర్లా గమంబు కలుగలగా (కండు టికు, అయ్యెను 

తత్సకుపరి చృేచంబులోని యిరయనదియాజవసూ[(త్రంబున టివర్ణ యు చని యు, సర్లే ౦బు 

యొక్క. కా క్టంబున కి శ్వంయగ బిగ “శును _ టి కి అమెను ను. పిమ్మట. (టైక్ళత 

సూకుంబున “శంశుు, శబ్దంబు మొ క్క_ యంత్యాకురడువరో క్వంబునకు నిత్యంబు గలిగి 

శెండిటిక్సి. అయ్యెను. ఇమే మూయిటికి, నాలు\టికి, పశలిటిక్కి మెొందలిటిక్కి పొక్కి. 
ఛా 

+ టికి ఇత్యాదిళ్టుంబుల నూహించునది. (మా. వ్యా.) కొన్నిచోట్ల టినక్షంయథ. పరం 

. బబగున ప్ర డుతే్టంబున స బన్వంబు రాదు, గ, డెతుటికి, ఇన్యట టినర్షంబు వరం 
వ. 

< అతా ళు! 

| ౧ బయనను య. ఊ కొరంబునకు ఇ సుర *లేమ. జ చై (పొద్దుటికి 

oo “8 నవి, 
' శం 

లి? సూ_-టివర్ణంబుపరంబగునపుడు (కందు. మోాందు ముందు 

పువర్ణ రి కత్వంబగు. 

(క్రిందు :- (క్రిదటిని = మాందు - 'మాందటిని - ముదు _ 
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వ్యా- టి” అనున కృరంబు పరంబనన పుడు శకిద్కు మోయు ముందు, శబ్దం 

బుల ఉత్వంబునకున్వు ప్రునర్హ ంబునకును. అశ్జంబ గలుగును, G. కందు- కృిండటిని 

ఇవ్చట (కందు శబ్దంబ నక డ్వితీయయ 6మ టి, అనునక్షరంబు పరంబుసనపుడు 

ముప్పది యా అన సూతంంబున ఉ కారంబునకు ఇకా రంబ ప్రాప్తి ంచుచుండంగా నపవాద 

నిధియైనసూతింబున ఉ'కారంబునకు అకా రా డేళీంబుకోలిగి కిరిందడటిని అయ్యెను 

ఇ మాందటిని, ముందటిన్సి మొదలైనరూపములందు సూతం పంకి9ియ యూహ్లీంప, 

నలయు. ఫుసర్మంబునకు- ఉ. మాప్రు మాపటిని, అప్పుడు, అప్పటిని, అప్పుడుశబ్దంబు 

ఇంటి 

న డువర్లంబునకు టివర్షంబా దేశంబయి వచ్చేను. తక్కిన ప్రయ. జాహారణంబులయందు నా. 
ఈ 

ర 

బుచే 
టివర్షంబాగమంబు. టివర్షంబ పరంబగుదుండ నీనూతి తిం బుచె ప్రునర్గ ంబనకో ఆత్వంబు 

ల 

గలిగి (అప్పటిని; అయ్యొనా, 

88 సూ___టెపవిభ కికముల తృతీయాస ఫృముల కతంబా దే 

కంబు బహుళంబుగాన గు, 

నోరనుగీ జను - ఉఊరనున్నాండు | గొడ్డటనజి కెను |. ఇంట 

చేడు | వబుతలగలిసె! కజుతదూంయయ 1  పతుయబునందు నోరిచేత.. 

నూరియం దిత్యాదులు. 

చ్యా--₹ "పవిభకి కంబులయొక్క- తృతీయావిభకి కిని, సప్పమివిభక్తి కని ఆకా 

రంబు బహుళంబు గానగును. ఉ. గోరనుగీఅను. ఊరనున్నాండు. ఇచ్చట (గోరు (4 

(నేతను అని యుండ గా బక్ళత నూత్శింబున పిభక్సిలోని చేవర్ల తవర్గంబులు "30 

డింటికని అకారా దేశంబు సర్వా దేశంబయ్యొను. పిమ్మట (గోరు - అన్ను అనియుండె, 

ఉ కారసంధిక బి 6 సో రను అయ్యు, సప్త మీకి-(గోరు (అందును? ఇట్లు ౧డ (బకృత 

నూకంబీ అందు? పర్ల్హంబులు శెండిణటికిని' ఆకారంబు సర్వాటేశంబయి (గోరు 4. 

అనుి అయ్యా, పిమ్మట ఉకారసంధికలిగి శగోరను?. ఆయ్యెను, ఇస్తు ఊరను మొదలె 

ఏ. ఉ; గోరమజోవు నేతలకు గొడ్డలియన్న 6 దొరంగితో! వినం | గో లెద కన్నప్పచరి 
త్రి (కంచిశాజు. స్లూరయ (పణ్లీకము) గొడ్డమున ను, గొ” ( (కోతను 
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యుండయబ్బకృతేనూ( క్రేంబున బేవర్ల తవర్షంబులు కెండిటికిని అకారంబును, ఇరువదెతొ 

మ్మిదపనూత్ఫంబున ॥ గ్పర్ట ంబునకు 'ట్రివర్లంబును గలుగంగ (గెడ నటి _ అను? అయ్యెన్ను 

పిమ్మట సంధిపరిబ్ళేదంబులోని పదువొకండవహూక్రంబున టివర్ణంబుయుక్క_ ఇకార 

బు-అప దాదిస్వరంబు గావున సంధిగలిగి పరస్పరా దేశ ౦ (గ నొడ్డటను (నొడ్డ కట్ 1 అను 

అమ్మను. . నొడ్డటును =గొడ్డటిచేళ నుగొడ్డటియందును. నజుతను_వ ల్లు (= తృన్ను ఇట్టుండ్ 

-ప్రక్యతమాత్యంయిన చేవర్ణతవర్ష్మ ంబులకో శంటికిని అకారంవా జేశంబయి (వళ్లు [ అను, 

ఇట్లుండే. నూరోగ్లక్క ంలెన ముష ఏది నొల్టవనూకరింబుటే (తవ వర్ధాగమంబును 
'లేఫద్వ 

యంబులో నొక్క_దానికి లో పంబుగలిగె (వబుతి 4- అన్ను అయ్యె, పీమ్మకు సంది 

పకర్ళోదంలుల'ోన పదుసొకండవసూ సూ కంబున (తి వర్లంబుయొ క్క... ఇకారంబు అప 

జాదిస్వరంబగుటచే సంధి గలిగె (వనజబుతను అయ్యెను, గోలుశబ్దంబునకుం బ్ రునర్ధాంత 

శబ్దంబులకును గొడ్డరిశబ్ద ంబునకుంబలెలికా ర ంతేశే బంబులకు ను, నణ్టుకీ బంబునకు ంబలె ద్విరే 

ఫ్థాంకక్ణంబులవను, కృతీయాసప్త సప ౦బులయండదు రూపంబు లెటుంగునది, చేతళబ్దంబు 

ను స్వీకరించి యుదావారణంబు చెప్పంబడినది కాని (వేన్? (తోకా నోడకా ౩ నర్హం 

బులకును; ఈగూకరింబుచే నకా రా దేశంబుగల్లి (గోరన్సు ఇత్యాదికముగానే రూపంబు 

లుగ్రిహించునది. (చేతను ఇశ్యాదినిభక్తులయందు చేవర్ల తవర్ణ ంబులకుబో లె నుకారంబు 

నకు గూడావేల యకారాదేశంబురాదని శంకింపవలదు. అనుకెరము విభ క్షికిం దత్సము 

క పరిచ్ళేదంబులో ని యెనిమిదవసూ[త్రంబున నాగమంబు గా వచ్చినది. కావున దానిని 

విడిచి కేవలవిభకి కే అకా రా దేశంబగునని తెలిసీకొనునది, ఈవిధి . బాహుశకం-బెనందు 

వం బిక్షుంబున (గోరిచేతను గోరియందును, గొడ్డటిచెళన్సు గొడ్డటియందును, “వటుతి. 
er / 

. ve, .. చేతను; వజుతియందును ఇత్యాదిరూప ౦బులగును, 

UT 



కారా కసరిచేదము 
జపమాల 

పృథమాదికారంబులనుగుణించి చెప్పునట్టి భొగము. ఇయ్యది కర కారకము, 
కర్మకారకము, కరణకారకము, పంప9దొనకారక ము, అపాదాన కారకము, అధి 
కరణకారకము, అని సుడ్విఫంబు, కారకమనలాం గిియాన్యయంబు గలదని కొంగ 
లున్వు (క నూజనకంబని మజికొందబును, లక్షణంబును జూపుదురు, ఆనంలగాల గిరియ 

తోనన్వయిందునది కారకంబని కొందట యి ఫి ప్రాయ ము. (క్రియను బుట్టించునదియని 

మటీకొందజియ ఖిపాంయము. లత ణద్వయ ౦బును బర్యవసాన ౦బువ నిర్వివాదంబు, 

ప్రాతిపదిక సంబోధనోక్తార్ధబులం బథమయగ్గు, 

(ప్రాపది కార్థమునందు - రాముడు | రావణు(డు - నియతోపస్థితిక 
ము (ప్రాతిపదికార్థము ॥ సంబోఢనమునందు - ఏరాముండ. - టిరావ 
ణుండ|ఉక్తార్థమందు - రాముడు రావణునినంహారించెను ల ఉక్త మనం... 

గాంజెప్పంబడినది - ఈవాక్యమందు నాఖ్యాతము కర్రను జెప్పినదిగావు 

నం దద్యాచకమగు రామశబ్దమునకుర్యబథమ యయ్యె ॥ రామునిచే శా 
రావణుడు సంవారింప:బడియ ఆ ఈవాక్యమందాఖ్యాతముకర్శమును 

ఖీ 

జెప్పిన దిగావున( దద్యాచకంబ ఘు రావణశేబ్దంబున కుం (బథమయయ్యున 

వి యజభుఠరగున ది, 

ఖా 

వ్యా--(ప్రాతిపదికార్గంబున దును, సంబోభ వార ౦బందుశు, ఉ కార్ధమ్మునందు 
థ్ థి ఆవి ర్చ + 

న్కు పథశుకలుగును. (మూ) (పాతిపదికార్డ మునందు రాముడు రావణుడు నియ 
ల ౯ క్త జ \ 5.0 ల | ళ్ తోపస్థితికము (ప్రాతిపదికార్థకము. (వ్యా) (ప్రాతిపడికార్థములు 1 జాతి 2 వ్యక్తి, 

రిలింగ యు,కసంఖ్య, ర్ కారకము అని పంచకంబుగా6 జెప్పంబడియె, ఇందులకు6బ్రమాp 

మువైయాకరణభూవణసారము, *ళ్లో |ఏకంద్యికంత్రికంచాధచతుహ్కంంపంచకంతథా | 
: 28 



స్ట బాలవ్యాకరణ గుప్పార్థ పకాశిక 

నొనూర్థ ఇతి సళ్వేచపతైళ్ళా స్వేరినిరాపి తాః? ఇట్లు జాతివ్యక్షి సంఖ్యాకారక ౦టులలో ( 

(థాతిపదికార్ధము కినుంబుగా *నేకంబనియు, (జాతి) ద్వికంబనియూ, (జాతిన్యక్తులు) 

(తికంబనియు, (జాతివ్యక్షిలింగ ములు చతువ్కు-ంబనియు(జాతివ్యకి నింగవచనం బులు 

- జంచకంబనియు, (జ్యాతివ్యక్షి లింగవచనకారకంబులు))” అని వివిఇవుతేంబులు గలవు. 

అనంగా జ్యూతివ్య క్తి క్రి లింగసంఖ్య్యాకారక ౦బు లెదెంటిని నావ, వనొనక మేుబోధించుననియు 

నామంబుమౌంది ప్రథమాదివిభక్తులు, అగ్నికి సహజంబెన దహానశక్షిని (బక టింపలే 

యుటలో శుసే స్కేంధనము (ఎండుక జ్ఞ) సాధన మైనట్టులు వెనిం జెప్పిన నామవాచకా 

ర్ధంబులను "నా మంబుమో6ది పీథమావిభకి, స్ఫుటీకరి ఎచుననియం, (ద్యోకక మనియు) 

శ్యాస్త్రజ్ఞాలయభ్లి ప్రాయ ంబు. (రాముడే ఇచ్చట రా మక్వ్వేము జాతి, (రా మత్వ నర్మ 

ముతో గూడిన) రాముండు న్యక్సి. ఈళబ్దంబు పున్గింగము; ఏకవచనము; కరృకార 
కము. ఈశయైదర్థంబులును రామళీబ్దంబు న శే కలవని యు, (పథమావిభకి యైన డువర్ణకం 

బప ససెని నిరూపించిన నామార్థంబులకు దో శ్యేతకంబనియు; (నానుములకున్న యర్థ ములను 

స్పష్టప పటుచుటలో సహాయ మొనదె తాత సరసము. (రాముడు? అన్ని ప్పుడు (రా మత్వ 

రూప పేజాతియును రాముండ నెడివ్యక్షియును, ఫుంలింగంబున్సు ఏక వచనంబును కర్ర 
యనునర్గంబును,? ఈయెదును బుద్ధికి గోచరమవు దాన్న వి. జాత్రియనునది పదాోర్లంబు 

| లేక బు లైనచో వానియందు వర రి లునర్మము వృత౦బు లసేకయు. లన్న చో వృక్ష శ 

త్వజాతి యాచెట్లయందుండును, (బాహ్మణులచేకులున్న చో (బ్రాహ్మ క్వ జాతి వారీ 

యందు రి, ల్లును, (ప్రకృతంబున (వ్య శ్తేర భేద స్తుల్యత్వం' అనుశ్మా స్త్రంబున చేకన్యక్తి 

యేయుండునప్పుడు జాతి సంభవింప'నేరదు , గావున చేకవ్య క్తి క్రియెన దశగణ బే౮ శ స్టాపత్య 

.. శామునియందు 'రావమత్వజాతి యెట్లు సంఘటిల్లునని శంకింతురని యే యాకర్ణింపుండు. 

- కల్చఖేవంభులచే మత్స్యాది దచశావతారంబులునుబితికల్పంబుననునవతరించునని శాస్త్రం 
బులుద్ధోషిందుచున్నవి. కనుక రామా ద్యనతారంచులు కోల్పంబుల బచాహుళ్యంబున నే 

 కంబులు సంభవిల్లును, ఆందున6 గల్ప భేదంబున నచేకులైన రాములను నోళ9యించు 
| "కాని రామక్వజాతి వరి ల్లుట' నిర్చాధంబని యెజుంగునది. కొందటు శాస్త్రజ్ఞులు 2 జాతి or 

న 
' వ్యక్తి లింగంబులే 'నామంబున. కొర్గంబులనియు, సంఖ్య్యాకారక ంబులుమా తోము. విభ క క్ట 

2B | “క్థంయుశేయనియుు “వక్క్కాణింతురు, మనిం జెప్పినజాతివ్యక్రి శొంగవచన కారంబు లైదును 

'నాపభుయు! ఆడ్! యుణాహార్షసంబునొడ్దలహూడల. వూఠ్యోక్తు (ప్రకారంబున సమన్వ 
( | 
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యించుకోవ లెను. (నియతో పస్థితికము ్ రాతిపదికార్థమి అనయా: సీ ప్రాతీపదికంబు 

ను (నామవాచకంబును) ఉచ్చరింపంగా నెట్టియర్థంబునకు నియతంబుగ (పర్వదా) 

స్ఫురణగలుగునో యట్టియర్థము. నియతో పస్థితిక మనంబడును. నియతోప స్థితికము; 

నియత = యెల్ల ప్పుడును గలుసనట్టి ఊపసితికము = స్ఫూర్తి గలయర్థము. "అనలా 
థి 

నిత్య లింగంబులుగల పదంబు అర్థనియతోప స్థితికి ముదాహరణంబులసను (ప్రకృతంబున 

రామరావణశబ్దబులు సర్వదా ప్రంలింగంబులై రామ రావణులనెడి స్రణససులను 

'జెలుపుచున్నవి కాంబట్టి (ప్రొతిపదికార్థనియతో “పస్థితికి నుదాహరణంబులయ్యె (లక్ష? 

ఈ శేబ్దంబు సర్వదా ట్రై నీ లింగం బె లమ్మీరూప్ట్ర్రీని బోధించుచున్న దిగాన స్ర్రీలింగంబు 

లో 'నియతోప స్థితికి నుదాహరణము.. (జ్ఞానము, ఈశబ్దంబు సర్వడాన ప్రుంసకలింగ మె 

“తెలివిని నోధిందుదున్నదె కావున నచుంసక లింగంబులో నియతోప పస్టితి! నుదాహరణ 

మ్మని యెజుంగునది. (ప్రాతిపదికార్థము నియతో పస్థితికము కానియందులకు నుదాహార 

ణంబేదనంగా వినుండు. పరమాత్మశబ్దంబులో నెన. కబ్దంబంలకు డువ్శువిభక్తి లోపమువక్ష 

కంబులు గలుగునప్పుజే ఫుర్య్త్రీనపుంసక లింగంబులు (పరమాత్ముండు, పరమాత్మ, పర 

మాత్మము కంనుంబుగా స్నురించుచున్న వి. కాని కేవలనావమవాచకముపలనను నెట్టి 

లింగంబును నియతంబుగ స్ఫురించుదుండలేదు కావున _శకాద్భకలింరూ పార్థము 

పాతి పదిక యుచేత నియతో పస్థితిక ముగాదని యెటుంగునది. కా(బట్టి యిట్టి యనియత 

లింగ శేబ్దంబులకు 6 (బాతిపదెకార్గంబునందు
 మూలనూతంముచేంత బ్రిధమవచ్చుననుట. య, 

సందర్భంబు. కావున సూక్ళంబులో (పోతి పదికోలింగ సంబోధనో క్రర్థంబులం బీ ఫమ 

యగు అని సూత్రము రచియిందుట యు మమ్ము, (నియతో పస్ట్ తిక ము a త్రతిపడ్ కా 

కము! అని చిన్న య సూరిపవ”: ము చేయకుండ సన యుప ౦బుగానుంశును. ఆప్పుడు, 
Pp 
జాతిన్యక్నీ ₹ంగసంఖ్య్యాకార రక ంబు'లె డును | బెనింజూపిన మైయాక రంభ మణసారః ట్ర్ 

పాిమాణ్య (ముచే6 చాాతిపదికార్హ మే కావున ననియతలింగ పార్పితిప 3ఫంజులమోంద. 

సయికేము. (ప్రొతిపదికార్థవుం డే ని ర్భాఫంబుగా. బ్ర వువచ్చును
. మిక బ్దమయు సంస్క 

క భౌవలో నిత్యనపు ౦సక మైనను చెబుంగునందు దక్సమప ిచ్ళేడంబునోని పదుసేడవ 

సూక౦ంబుచేం బుంకొంగంబునునయి యుండునని చెప్పంబ కేకది.. క శమ మిక)కేట్దంచు 

సర్వుడా నఫషంప॥ శలింగాగనో | కంగా? OD గం గానే గళ ౧యునువప, చశస్టంబు కక్షల 
శు (| ॥ ‘ 
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బులింగనఫుంసకలింగంబులు పాకికంబులసటం' జని మికిశబ్దాగ్గను నియతోప స్టీతికము 

గాదు. కాంబటి ట్ (మితరిము' అసుచో మువర్లక ంబును, (మిత్ఫు(డు? అనుచో డువర్షకం 

బున్ఫు పాతిప దెకార్థమంటే వచ్చునని చేప్పం గూడదు. ఈయు దావారణరబునందు 

మితిళబ్దంబు సఖు(డన్న యర్ధంబును దీని సెనుండు డువర్గక మునర్ల కంబులు ప్రుంలిం గన 

ఫు ంసకంబుల'నెడిలిం గార్భంబును బోధింధునని యొజుంనది. ఓ రాముడు. రా వణుండు! 

అనును వాహరణంబులయ దు బ్బాతిపదికార్గ ంబులు “రామ రావణులని చెప్పినవంట'నే 

సుల్లింగార్భమకూడ భాస్ల్లుదున్నది, కా; లింగమ"సెడి యర్థము . పోోతిప ది కొర్భంబులో 
నంతరఠూ ఇకో మైనది, మిక్ళనామవా దక మనొద్దసఖిమూఫార్థంబు సు స్ఫురిందినవెంటే ఫు 
ల్లింగన ఫుంపకంబులు స్నరింపక యాళబ్దంబు-పె -డువర్హకమువ వర్గక ంభులు _వెర్చీనప్పుజే 

ఫుల్లింగన పుంసకలింగంబులన్న యర్థము స్ఫురించును. గాన నిచ్చట విభక్తి పాతిఫదికా 

ర్థమందు౬ గాక లింగార్థమందని యెజఆంయనది.. ఇట్టనేక గొంగంబులు గలళబ్దంబులయొద్ద 
“లింగము ప్రాతిపదికార్థంబులో నంతయ్మాతంబని యంగీక రింపక నిభక్ణ శరము యని 
గ్రహ ందుకొనునది, ఈనూత్యొంబుచే( బంచకంబులో నెక గ్రాటిమైన కారకార్థమనం 

దుసహితము (ప్రథమావిభకి, సొమానంం౦బుగా విధింప(బకీనప్పటికిశి పరు రాత్రి సూక్తం 
బులచేం గర్మకారకాద్యర్థ ంబులయందు విశేషించి విధింపంబడిన ద్వితీ యాదివి విభ్థకి క్ ప్ర 

న స త్యయంబులు పిభమావిభకి, కీ చాధకంబులని యొటుంసనది. ఈ ప్రాతిపది కార్థా ంశేంబు 
నందు నింకనుువాయనలసియున్న ను గంథవిస రంబునకు భీతి ్లిపంగిహామ్ము గాసా రాం 
ళంబు ప్రదర్శింపంబ డెను. (మూలము) సంబోధనంబునంగు ఓరాము:క; ఓరావణుండ. 
| వ్యా-ఇ ద్బట రామరావణశీబ్లంలులమో ది (ప థమావిభ క్ర కులకోసంబోధ నమర్గ ము,సంబోధనం 
బన వక (పిలుచువా(డు) తనకునితరుల నఖిము ఏముగాం జేవికొనుట మాలకు) ఉకార 
. : మందు- రాముడు రావణునిసంహరించెను: ఉక్త మనంగా జెప్పంబడినది. ఈవాక్యమం 
దు నాఖ్యాతము కర్త ను 'జెప్పినదె కావునం దద్వాచకమ స రా నుశబ్దమునకు (బథమ 
శయ్య (వ్యా) వై టనుగాహారించిన (సంహరించెను, అనుకేబ్దంబునయందు భూతార్థకలి 
టృర్థిత్యయంబు కర క 9ర్థంబునందు విధింపంబడియె. కావ్తనే (సంపారించెను.) లె 
ప్వుటతో డనే (ఎవ్వండు? అని ప్రభమావిభక్ష్యంతంబునకు (బైక్నే జేసికర్త ను. నాకర్షిం 
'చుకొను! సున్న ది. అందున శసంసారించైనుల అనుచో. ' కష్పాయశ్యంయినేతనే. 58 కర్త! 

ఖో 



కారకపరిచ్చేదము . రక 

చెప్పంబడియయై కనుక రా మశజ్దంబుకం కె యాతిపదికార్థమాశ్రళుంటే ప కమా డునర్ష్మ 

కంబు వచ్చినదని యెజుంగనది. ఆఖ్యారేంబున దెజ్ విభ క్రి (Es )* (మాల 

ము రామునిచే రవణుండు సంహరింప -బడియె, ఈ వాక్యో సుంచాఖ్య్యాకో ము కర్మ మును 

జెప్పినది కావున. దగ్య్యావక ంబళ రాన+శబ్ఞంబునకుం (బై; నాయుని ని మెజుంిప 

నది, (వ్యా) (సంహరింప బకియెి అనుశప్రంబునందు భూ తౌగ్గక్ల? ఓ AI (యము కర్మా 

స్ధమందు విధింపంబడియె. కాననానే న (ఎవ్వండు సంహరీంచంబ టికు అని, కర్మ కారక 

మాకరి రి ంప(బనుచున్న ది యివెక్యంబునందు సంహరించుట సం గగ చెాముంగును కర్మ 

కారకము రావణుండును, క కర్మకారకంబు (కి: గగావిభేకి. పో గ్రా సస్సంబకినది. కావున 

రావణళబ్దంబుకం Es బునరుక్న ంబుగ గరా శ్రిస్టంబునంను ద్వితీ “ూవిభక్టి రాక పాతిపది 

కార్ధసూూత్రంబునందు. (ప్రభమావిభక్షి సచ్చినపని తె లిసికొనునది. 

2 సూ కర్శరిబున ది్భతీయయగు, 

ధఛాత్యర్థఫల్నా శ్రయంబుకోర్ళమువనాంబకు |! ేవదస్తుడునంటకమును 
వండేను ॥ ఇటవంజెననువూటకు వంట పెసెననియ్యము _ వంటపసబము- 
చేయటన్యాపారము - వంటయన6గా, బొకము  పాొకోయున క్యాశయ 

ముకాన్ఫటంచేసి వంటకము స్ట రంబయ్యెనని మెటుంగున ది, 

వ్యాక ర్యాగ్గంబున ద్వితీ చూవిభకి యను. ద్వితీయకు వి గృతియని. న్యన 
వోరము కానిపించెడిని, (మూలము) ధాత్వర్థ ఫల్యాశయంబు కర్మము నొంబను, వర్ద 

ధాతువుయొక్క. యర్భ మైన ఫలమునకు నాభారము కర్మమనంబడును. అనయా ఫలమును 

బొందునది యనియస్ధము, ఊ, దేవదస్తుంకు నంటకమును నంజెను. ఇన్ని వం జననం 
గా వంటచే'సెశని యర్థము. చేయుట వ్యాఫారయ, నంట యన గాంచారు (విత్తి తి 

మత తన) మెక్త నకు న్యా శ్రేయ మైనది వంటకము (అర్నము) కకక గగ: సంజ్ఞగల దై నదె' 
కావున గర్మమైన యన్న మర్ధమిచ్చునట్టి వంటక ముళబ్దంబునకు డి డ్విత జాలి _కియయ్య 

ను. ధాతువునకు ఫలముకు వ్యాపారమును ఆర్ధ ములు, వంట ఫలము, చేయుట వ్యాపార 

ము, భల్యాశేయము కర్మమనను, న్యాస ర| శ్రేయము కర్ఫయసను (పక్ళతమందు 
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a 

(వంటచేయుట, అనెడు క్రియకు నాశయుండు దేవదత్తుడు కాననతండు కర్తయయ్యు, 
pare) 

అట్ర్రయా[శయుండు (చే సెను, అనుశస్టంబులో ని చేయుధాకువు పెని నువ ంప ల కేన కొట్ల 

ము ( డక్ య అండ నము.కావున సే తయ చ జేప్పంబడే ను అనయా లి టత్యయంబునకు నాాశయుంయ దము వున 

పయాకొరణభూ పణసారంబునందు నిటు సెప్ప బడినది. శో ఫల శ్యాపార: నూ దాతు 
Oe 

య ( ఫ్ 

రా శయేతుతి వస్ప్మృ = ఫల్మేపధానం వ్యాపార స్వీ జర్ధస్తువి శేప. ౦. అ స్థాము-- ఫల 

మును, వ్యాపార మును, ధాకువునకు సర ంబులు, తిజ్ఞునకు కీయ షె (బమాగింప(బదు 

భూ శాదికాలబోధక | ప్రక్వయమునకు) 'నా (శయ మగ్గము, వాత్వర్థ భలంబు థాత్వర్థ వా 

పారంబునకు వి శేవ ౩ంబస, న్యహేరంబు వి శేహ్యంబ ౧. అనలగా దేవదత్తుని వ్యాపా 

రంబు నంటక మందలి "మెల నను గల షెంచినది. కావున వ్యాపారంబు వి శేవ్యంబును, 

పంటక ంబుయొక్క_ 'ముక్కనవి శేవ౯ంబునునయ్యెను. (మెక్తన్క అనుభులంబునకు నాశక 

యం బన్నంబు కానున వంటకము (అన్న ము) కర్మం బాయెను. 

ఏ సూ. చేతవరికేంబుక రకగు 
దా యన 

భాత్వర్థ వ్యాపా ర్మాశయంబు క్నర్తనాంబడు ॥ చెవదత్తునిచే తవంటక 

మువండంబడియె _. వండంబడియుననంగా వంటవేయః బడియెననియర్థ 

ము - చెయుట కా శయుండ/సటం జీని దేనదత్తుండుక రయయ్యు, 

వ్యా... (చేశ, అను (ప్రత్యయంబు కర్ఫ్భవొచికో శీబ్దంబుక'ం కు గలుగును, (మూ) 

ధ్ స్వస్థ వ్యాపారా శయ on స్స చె నొయబడు ఎ ఫ్ ళా నాతు వు వమొ క్యంయస్థం లైన వ్యా 

పొరంబునకు నొధారంబసుం పదార్థంబు కర్త యసంబపహును, 6; దేవన కుని చేశ వంట 

కము నంశయుడియె ననంగా నంట చేయంబడియెనని యర్థము. ఇబ్బట (చేయుట అనుకి 

యకు నాధారభూతుండు గనుక దేనదత్తుడుక ర్లయాయెను, అడ్డ కోర్ఫ్భవ “చకోపదంబు 

కంక (చేత, విభక్సి కలిగను. ఇచ్చట ఛాత్వర్థృమైన (నంట (వికిత్తి = 

మెక్తప పడుట) అనుఖులంబునకు నాధారంబన్నంబు కాంబక్ట్రి తద్యాాచకల దీన పదంబు 

వంటక మేడికేబంబు, ఇచ్చట. వంటకము వలా శ్రేయ యెనడి. శాన వంటకము గర్మ 

"మైనను. (వ (స వండంబడిమయె, అన్ను క్రియ చే( నొ కొంషీంచధబకి యఫ్ సౌత్రమె (తృిబ్బ్సత్యయం 
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a my was జో జీ హో ో ఉక్ నటీ ఇ శ i 

బు. జేస్పంబపేనద్యె కచ్చి కొన (a Bas సూత! పకా “2 ముక్తైర్థంయన 0 
సిన్న నో సా 

చ న © TR క (ల రే స్త శప pe 37 జం పెం ట్ర్యుమావిట్ల! కి కలిగెను, 

Paes తవరకంబు హేెతుక రణంసులకు (గాహ్
వాదియో Xen 

గుసంచమికిని బహుళ ంబుగానగు, 

లీ లా ఇ అల ల ద అన ద 

సలసాధన యో గ్యంబగు పదార్థ బు “హానున్రు || క్రియానిద్ధిం బక్క 

. స 
హో కారకంబుకరణంజు | హాతున్రనకు - ధనముుతే సౌఖ్యంబుగలు 
ట్ : 

గ్గు - నీదు చనయఖథం౧ంజంబగడరిఘు ౩ శ ంబున నబన నర్గికంబగు _ కరణి 

- ఖస్తంబును చదేతఖండించు - కోలచేతయాబ నే 
జున కం 

దోడనర్తనంబనిస | గ స్యాదియోగంబునందు _ జరాసంధుండు రాజుల సర్ట్ | 

అడాప్ట్ నాళ లాను 

చే: కప్పంమొుగొో పి. నై - మెతుందుమై తండా. యుగ చియి - 

న ల పై ఉత 

ఈయరంబును నిమత నెజెగితి్ _ ఈనె తాం ౧౮ వాొనవివాతవపింటి _ ప 

యి 

తంబునవ పవర కంబనసు ॥ ఇళ ర దివంంం 'లెబముంగనది, 

మ. 

pau ఇంట్ జో వో జో త్ శ న. 

వోరి మాక చాందును, క రణాగ్ధ నుందును, యగ పంచులు సె! నలెనగాత త్వ 
ఓ %, గ్ 

వ 

బంబులతో సలబంధింమాస 6న య్య గంవుంగును బహు” ౦బుగా (చేశ, అను (ప తయ బు 
ry pa 

య 4; 
. ల్ గ్ జ, అమ క తానో జ్ఞ జ న 

పము, ను, (౫ అయ్య జల శాసన మూగ ంబాు సదా గ ంబు "బెశువు. ౫ Ce PY మును 
క! ళీ న్. 1 శ 

| 
oN “జ 

Ee జే. we o రో a 

సగ mg సప దా" ౧ స్టా. శువన ంబశును, ఈం శన (వనము తేరు, 

గ గ్ /సై 

గి 

గు ముల వోోడున్యు అన "పయి భువనం ఈం. ఫనముకౌత సాఖ్యంబు నలు; విన్నీ 
hy 

రశ oo. 9 మూలన" రార దబు నం టా స్లము, అఆనునన సగుూాయఘునా లం 

ళ్ ww Or Crm క వ. 4 "7 గ్ we గో శో 

జేుునర సను గ అమ మాను న గ నంబును జెప్పుపసంబుకి nn (చెత, యు గొ 

యు ఫం 

“నాన న. ON Warn bs పారి స ళో J గామ్మునంస ఏళ (యశము, ఆస్తుననె చన్యంబును సాకు ఓ జేతుం 

‘ 
ఖీ 

అల. న | శో అల ఉం ల wom 

నరిగనుష , వం కం ై నవిన్యన జెప్పువట్టి పనంబుకంపి మ నర్ణక ౧బుగ లి నెను. 

ర్ట నికి క్రో ల్నంబు గ్య నీ న శ్రవ్య లను పత్యయంబుకూడవచ్చును. య్ గ్ 'నమువలన. సాక్యాంబు 

x Bp ™ న 5 ET a స్యాం ట్ వ. శ po" భా బు సు శ సలంబును “బపు RES గా rey
 రకాలా (_దన్నము 

ళు! 

ని గ ల 
తుది సంిసులెకీ యుచాహర *ంబు లంబజెను, గుణఫలంబులు మాళువ్రులంగా నున్నం 

మ. 



208 'బాలవ్యాక రణగం పార్థ పః “క్రాన్సిగ్ల, 

దులకు నుదాహర ములు ఫుణ్వంబుచేత హరీ మూడంబడిరో, అధ్య యనవంబు'వేశ నీవ 

వీంచెను, మైె(పఫమోదాహరణంబునందలి ప్ర శ్యామయు 'సణము, ఇయ్యిది హరిదర్శనంబునక్ష 

జ్వంత్రువుకాన్సన (7, నర్జంబుగలి గె, న్వతీయోచాహరణంబునందు నివాసమునకు 

ఫలంబు నిస్యాక్యంక సనంబుకొవున6 దద్వానక పదంబుకం టె (చేత, నర్గక ౦బుగలిగ 

(మూలము. (క్రి యూకీ ద్ధి బ్యొస్టోపకారకంబు కోరణంబు. వ్యా (కీయ సిద్ధించుటలో 

నతిశీయంబుగనుపకరిందునది కరణము, అనలా. (గైయాసాధనంబు. ఊఉ. ఖడ్డంబుచేత 
ఆం అప్ అని తో అంటి లో అ న ఖండించి; కోలసెత6 గూలానీ సె, మొదటి దానియందు ఇండించుటకు సాధనంబు ఖిడ్డంబు 

ణి “గానున దానిం జెప్పునట్ర కీబ్దంణికి' ౦కు సత్య సన్షకంబుగలిన 3 రెండవదానియందు? గూ a 

లనేయుటకు సాధనము కోలగానందవరంబునందు (వెత, వర్గంబుగలిగా, ఫీనిక్తి వికల్పంబు 
ష్ 

గ తోడ డ్య సర్గకంనగు, జ్, ఖడ్డముత్రో శ ఖండించి" మొక (గ్రహ్యాదియో గం మునకు 

జరాసంధుండు లాజులచేతం గచ్చంబిగ్ నియా 8 కొనియెనన ౧ (గ్రహించుట, ఇచ్చట 

(గహీంచుటతో ౦” జులన్వ యించిరి కావునం | ద్వాన3 ఫరా జశేబ్బంబుక ౦టె6 దృతీయ . 

వెను, ర్న ks నులు, వినుక్కు తినిసికొనుట్క ముదలెనవానిక్తి (గహీంపన లెను 
aA 

టీ య్ 

మతు శ శునిె.త బుఃంణునొనియయె ఈియదంబును నీచేత సెటింగితి; ఈవ య ద లి 
వద 

యి 
'తొంతేంబు వానిని వింటి, మొ, పీనికి వికల్ప ంణుగ (సలన, అను. పతృయంబుగలుగును 
అంటే a 

ఊడ. జరా సంధుయయు ౮” జులవలన (6 గస్పంబుగ సొనియె, ఇళ్శాదిక ముగాం దక్కుుంగలయు 

దాసాొర. బులు (గహించునది. కొని యొడల? జేశవసగ కా రక పత్యయంబులకును, 
చ 0. యి ర 

నలననరక ంబునణును (కసీ, అను కూ ంతంబను(పయయుల్ ౦బస. డా|! కాదనకిట్లిపొ టియప 
a penn 4) ars] 

b హో లీ 
శో కారము దకషియిళవిి పసం | బోసఫనం (జేసి వేసె భాగ- ఆడి! ఆ, చ! మజ్జ్ఞనకు 

బరీషీతుకొ భుజగజూల శ్ర పసహ్యవిపో గభూ: మే | తనహతిం జేసి చేసెనతిదాంతుం 

గృ తాంతనిశ్తకినాతిధ క భారంఅది-1, చ| (పతిచేస జిం! చిరీ బహువేదఫఘాగేప, ముల 

జేసీ నిరస్తసవస్త కిగ్నిపో। క్కరులగుదున్న నన్యుబు ఫార-ఆర- 1ఆ, ఇత్యాది (ప 

మయోగంబులు “పిక్కు..అ గలవు. వేతవర్ణ కార్థ కప్రష్యయాంతేంబులు _ ెక్కులు 'సముచ్చ 

_యంబుగా నున్నయప్పుడు వానిలో నంతిమపదంబునకు (చేసి అను పియుక ౦బగ. 

సీ! వల రాణా 'సచివులవడువున శ జంగం. సన్కకేస్తనముల గరమువాండి | చూడ్కు 

లనతిరాగ సురిచిరా ధరముల మదలాసాలసమందగతుల |! వ(కాలకంబుల వలుడ పీణుం 

దుల దర ్పగడ్లద భౌషితముల్వ జేసి స్కీ భార-ఆది- $ఆ. ఇచ్చోం జేతవర్ణ కార్గక లవర్థక'ంబుధపె 

స్టా 

iy 
న 
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ఇల రెసలనుండోవలసీన (చేస్తే యొక్క నో టునెకే య యిది (తో ఓ అనుదానికి ౧m 

సృతం( క ప్రయోగ ంబానుం నొంటొకచో6 శానంబడియెుడి, శ గీ! సంభ గశరత్న ప్రతి 
ఇ 

LE లలో / లో a we జో సజ set త కతనదు బోంటి! యనివిలోకించి తొ మాటా డకునికి! నలుగడలు గుది తపస్ యు న్న 
హ్! 

లునజటిగరి! పెడలనుంకింప 6 జేందమ్మి యొచినిప్థ' రొమా - 4 అ, ఇచోోయదోడ కన ఇ 

దనతోడనని (గ్రహీంచుది. కొన్ని ప్రతులయందు “జడల నూహీంపి అను పొనముం గల 
దుశానిసపాఠచు సందర్భశ కుద్దిగ నున్న యది, ఒకానొకచోసముచ్చయా గ్థళేబ్ఞంబుతో నన్వ 

యంబుగలుగనప్పృుడు కత్రోోడ కుటో పంబున్య న్యసధానంబున్వు బహునననంబునం గా 

నంబడియెడీ. ఆ|| నె! అమఫురికి. జనిననతనికిం బరలోక | పధులళాస్ర్రదృష్టి వెలయ 
జేస|) నాపగాతనూజుండఖిలబాంభవులయు | (వాహ్మణులయుం దోశ భానునిభుడుి 

భార-ఆవె- శేఆ్క Fl నెమ్మని; nie శ్రజానలువురు | దము శస దమన, కస ముల యః దము 

శస్త్ర వభూ ఏర్మములతో డను సకలహిొ | మ్మం తచశాయమయుంగ బలు దాస్యమయుని వలనకొ, 

భార.'స ఫె-లీఆ, “అజిలిగాంగవృలయు అనుచోసునం వోడదళులో పం ముగి = ళా 

హ్మాణుల3మూందా శ్వ ఆనుల.గ మ్య్యంబుని 6 దోడనర్గ 3 స ంబునకునుు హాని గాం ౫ వాంబగ Ory 
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యుక్కంబగు, 

హీమగిరివలననుండి గంగవొడమె _ నాకంబువలననుండి నార 

uu 

వ్యా ఉండి అనుక్వ్వార్థ కాన్యయంు పంచమోవిభక' శ్టీర్హంబుకు స్కుటపజచుచు 
2D 

సహియమెనలన నర్హక మును ఇంబడించునని యగ్ధమా, ఊఉ, హిమగిరివలననుండి గంగ 
rn 

వొడమె, ఇట హాత్వర్థంబునందు నలనవర్గక బు విధింపంబడియెను. గంగయాత్పత్తి 
మెం 

పీ నుషత్చర్వతము "హేత్రునన్న యరంబును సు,టపజబుదచుుు కె వఅన నరకంయునకు 
థి జీ రా ణ 

ఉండే అనుక్వ్యార్థకావ్యయంబు జతేపణుప(బడినది, $నాకొందునలననుండి నారదుండగు 

వచ్చెను. ఇచ్చట నారదుండు 'నాకంబునువిడ్ చినచ్చెనని ఫలితార్థ ము. నాగదుని యెష 

చాటునక నదికావున పదవ SHS చాొటునకు స్వగ్గమవధథి (మేర మైనదికావున నట్టియర్థమందు వలనవర్ల క బు విధింప 

బడా దాద్బళార్థంబును స ్వస్ట్యప పయిచునిమిత్త ము (,ఉాండ్మి పదంబు వలనపర్ణక' యమునకు 

వోడింపంబదియె కాలుట్టి (హండ్కి ఆనుదానికిని నసియిం చియున్న యర ంబెట్టి చోటుల 

"సప్వుడును తేదని యెటుంగునది: 

11 సూ.____ఉండిశబ్దము పరంబగునపుడు వలనకు ద్యతీయాసప్ప 

ములు పాయికంబుగ నగు, 

వనమునుండివచ్చె - వనమందుండివచ్చా ఎ ఊరినుండీవచ 

ఊరనుండివచ్చె 1 వనమునుంచి ధనమునుంచి యనియుంచి శ బ్రానుపు 

'యోగంబుతో. గొందణు వ్యవహరించదరుగానియదధి సాధుకవిప)యో 

గారూఢంబుగాదని మెజుంగునది, 
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(ఓం ర లాం 
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ర్ు థి 

కంక్కు వర్హక ౦బ/స, య్, రానునికం“టె నను న్యుండు ధభానుభ్ము_ండు లేడు. ఇచట 

నన్యార్గముపయె *గ ంపయబకినది. కాన్రున రా మశేబ్దంబునో (న 50 ఘమ నర్షక ౦బువచ్చెను" 

(లోభంబుకంశు నితర౦బు దోవంబులేదు ఇచ్చట. గరాడనితరశబ్టంబన్యార్థకం బే కా 

వున (కంటు పర్మకంబయ్యె. ఇచ్చట వస్టీయునగను, జౌ, రామున కోన్యూండు థాను 

ష్కుండులేండు, లో ఛంబునకు నితరంణు దోవంబులేదు అన౭గా రామునికంపు 

నన్యుండనియయు. లోభంబుకంకు నిగతంబనింయ్యు హష్టికి బం: స్యనుర్ధంబు ఇెప్పికొనన. 

లయును (అన్యము పూర్వ ము పరము, ఉత్తరము దషణన్సు దూరము సమొపము, 

ఇత్యాదు లన్య్యాదులు,. (లాంతి పెజు దవ్వు; ద్వ తూర్పు సమర ఇత్యాదు 

లన్యాద్వర్థక ౦బూలు కావున నిట్టి ప ర్యాయపదయోగ౦బునయందు6 బంగమికి (6 గంచి 

వరకంబగును, 
ళా 

19ఏ.--సొ, కం శువర్షి కంబునిన్టార గ పంచమినగస. 

ఎచ్చటనిన్ధార్యమాణంబు జాత్యాదుల చ జేదంబుకనిగియుండు 

నచటంబంచమియగు - ఆపంచమికింగంకు వర్లకంబ/సన నియర్థము - జా 

పదులకంకశు నాగరులువివేకులు - మాన హాోనికంట మరణము మేలు, 

వ్యా ఒకానొకౌాహ శువువచేశనొక పదార్థంబుకం మె 'నేతోొకచవానికిల బృ ఫక్కు 
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cn ఆంటి 

1s Lm. అధికరణంబునకం స_స్థముయగు, 

అధికరణంబు సొ నాథారంబు |! కప “నేపీకోంబు ఇనెపయిక ౦బ 

భివ్య్వాపకంబిని యాధథారంబు తీవిధంబు [| ఘటమందు జలమున్నది - 

మోొతమంది చ లదు _ అన్నింటియంచిశ్యురుండు గలండు, 
WE 

వ్యా అధి కరణాగ్ధ నాంను సబ్బమావిభకి, (పత్యయంబయిన [అందు అసునది 

కలుగును. (యా-_వి గ్య) ఆధిక. ణంబన నాభారంబు (ఆశయము) ఆధారము....(హొ ప 

'శేవీకయ్సు పైటుయికొంబు, ఆఫవ్యాపకంబు అని మువ్విఫంబులు, వెప శేషికంబనలగా 
సంయోగ (కూడిక) సంబం" ంబుతో నున్నది. దీనికి వ్యుత్పత్తి; 5 శమంబునకు (సంబం 

ఢ ౦బుసికు) సమీపము శక్లేసంబు, తత్కతంబొప శేషికంబు. నైపయిక ంబన గావినయ తా 
సంబంగంబు హీయాజనంబుగాలగలడి, విషయంబులన( బడార్గంబులు, వివయి 

భూ కే ౦బులు షునీబ్ళాక బ్రనులు  (హయత్న ము) ఇయ్యవి పదార్థంబులయందు 
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స్థం బును నొధారంబుగం జీశాని వ్యాంంచియుందుంని స్యా యాద స్తువుయొుక్కొ_ యాధారంబు 

జొ ప-శ్లేషీక' ౦బునకు...ఘుటమందు బలమున న్నదం ఇచట జలము సంయోగపంబంఫంబుచే 

ఘుటరిబును 'నొభారంబుగా. జసికొనిరయున్న యది కావున సప శ్రోపికాధారమున 
కుదావారణము, టటొపయందు మును; ఫ్యండు హార్పుం జి అసుచాఫ్యంబులగో 6 జొప 

లో చేక చేళంబందు మనుమడు కూర్చున్నందున మనుష్మ్నునవం జూప యావత్తును 
ty 
he 

నాథారంబుగాక యీక జేళంచే యాగారం ఖైనను నట్రియేక శ సంబంనంబునకు మిగిలిన 
చాపసమూ పస్థంబగట'ే దం జాపయంతయు నాధారంబుగ సానింపంబడి బాపశీబ్దంబుె ఫె 
సప పృమోవిభ క్రి వ్యహరింపంబశుదున్న ది, ఇట్లు భుటంబున స్వల్ప్బజలంబుండి కైన 
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తి ల ఖు ౧ స ంబగటచ యావత్తు భఘటంబును. చానారంలుగ.. నెచచం 

బడి లోకంబులో సవ మావిభక్తి వాదంటడుదున్న ది. కావున నాపశేసిక 
| అటి శూ య “nn 

(ఏక బేశేసంబంధ సామీప్య ముచే ఇన బడిన విశిషూ భారము కబంబన( గసంజ గలది 
య లు. ద అధి ఇ 

యయ్యును. "స పుయికంబునకు. మోతే నుందిచగలదు. ఇదాట నిజ ఫి యకచ'ది 

రంబుగానున మోతంబును వివయతా సంబంధంబునే నాసొారంబుగాం చీసినొనియె, 
రు 

ఆధారవాచక మెన సోత్షళబ్బంబుకం మి సస మోవిళకి కలిగినది. ఆభివా్య్వ్షపకొంబునకు_ Can లి అ అనీ న ఖీ 

అన్నింటియం దీశ్వరుండు గలడు, ఇచట సర్వ స దార్భ ంబులను వ్యాపించి యీళ్వేరండు 

న్న ందున నఫ్వ్యాపకాధారంబును "'చెలియ6 జేయు (నన్ని, కేబంబుకం శె సప మోవిభకి 
ళం అంజి ఆటో 

కలిగి వది, 

ల్లో 

15.....సూ, ఉకారాంతజడకంబునకు న నర్ష కంబగస, 

ఫఘటంబున జలంబున్న ది, చవదత్తునకు మోతీముననిచ్చగలదు. 

వ్యా... ఉ కారంబంత మందు(గల జగవాచక శబ్దంబునకు (ని నర్గకంబువచ్చుమం 

ఊ. భుటంబున జలంబున్న ది, ఇచ్చట నుటంబుళశేబ్దం బు కారంబంతవుందు గలజదనావకం 

బు (జూనహీనమెనసస్తువు) గావున న్య అనుసస్తమివన్నెను. ఊ, దేననళ్తునకు మోశ్న 
యా రు అంటీ ఆ శ టు 

మున నిచ్శగలదు. ఇట మోగ మను కబ్దంబుకా రాంతజద నాశకంబు గాన్సన దీనిక ం 

నవర్లగంబుగనిగ. మాలనూక్ఫంబున (జడంబంనను నర్జకంబన్వి విధింపయుకినిగి. జడ 
భ్ 

పదొారంబుకం టు నకేబ్దంబుండుట యసందర్నము గొన్సన జద వాచక కేబ్దంబునక'ని లక్షా 
థి 

ర్భంబూహీ ంచుకోవలయును. 

19._సూ, విశోన్యుంబునకుంభో లె ఖేదణంబునకు లింగవిభ 

కీవచనంబులగు, 
ఆబాల 

నందతేనయుండు క వ్షుండునాకుదిక్కు.. ఆ 'దేనకీపు త్రుహారిని ను 

తింతునెపుడు - శుభవిధాయుల రామకృమ్గులభజింతు - భువనవంద్యాను 

రుక్మిణి పొగడుచుందు, 
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భు 

పప్పీ ,తరవిభక (ట్రంలేంబులకు6 hn: (Wi 'మొాంతంయిభి "కేంంబున... నుంచవచు ననియు 
ళ్ళి 

| | Al ఆద్యుడు హారణ్యగర్యు నంగుంతగం నె అయిజ అనిన కవితాపితామసాుని 

ow pei 

వచనము నిర్య్నూలమనియు, సస మరం సేష్యుంబు నకం (లూ గంటు విశే ణంబు 

కూడదనియుం 4 సప్పెను. 

25 సూ సూ... భనత్య్వర్థన నవహతంయులగసని ఏకే ఇంబుబకుం (ప్రథమ 

అగు "మొదలగునవి భవత్యగ్గములు | విద్యా శా? యగుపురుముని 

నకలజనులు నం | భూతదయాను రస మహాత్ములకు శేయం 



a hh tary 
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ene) 
'వ్యా- (అగు (అను, (2 (1 హాగాతుళస్థర్మవి శే శప బాలు) అయిన, 

(నిన (భూ తార్గక వి శవ ణంబుల్ఫు కాని, గతిక సరన నగు) ఇత్యాది భవ 

త్యర్ధక కంజలచే (సశేమ్యంితో) "ననఫంమిఫ ంబడిన ని కేవ ణంబులకుం (మనమ మయగు, 

అ విద్యాళానియ సప్పురుషుని సషలనణనులు న. ఇట (విదెషకాల్కి అను 9 ఇ డు 

ణో ఛో ఛి న ఈ ఆపై EE విశేసణంmు “పురుషుని; అను న్నిలియాంకోవి బెహ్లంబున। సంబంఫంను నున్నందున 

ద్వితీయా ంతేంబు కాసల సియున్నను (అస్క అనిన భశర్యర్థకథానుజనిశేషణయూతో 

వ్యవహీతంబగుటంజే సి (ప్రథగూవిళక్ష్య్యంతంచైయుం డె. అగు అనుభపచ్యర్హ క రబులేనియ 
| 

పడు (విద్యాళా?ని బముదమషున సళలజళులు స న్మానింగురు' అని చెలీ మూ ంతేంబుగ 

నుండం: స్తు షం కగూ చే యా సున స ముకు నకుల 0 (కేయంబు గలుగును ను; అతిమాను 

ఇ లో జో తోలు > . వ్ న ae, 
న్ పమత్యద్యువ మది గుహ." ప యమున "పీలే గాత వక్చి? ఇత్యాది సలుబులయి లదు నమూ, వ్ల . 

U 

ట్ గ్గు 

ముునం (బఫమాపభక్ని వి సమయంల గగ గనని తరియునశి. 

ఆక 

29 సూ... భన త్వర్గికంయుసన్ని హిత ఏ పణంసునరును దొనిముం Cn సగ + 

అని తీ భి ఆల దువిసవణుంపుల కయిపదంజబును బముళంబుగాన న్యుపయు నలరు, 
. aw మీ 
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వ్యా భవన 3 6 ౭టె న అ హె శేబంయగల వి బీవంంబునను నవ్యవధా 
యి ae 

నంబుగ బూగగ్ధమందున్న కి సము గంటు పెననును, ఎనముగానున్న వి కేవ గంబు"పె 
J వీ లు Ch wm 

“అయి “ని అనుక్రాగక కాన్యయంబులుస మ *షింపయిడును. ఉ, ఆకులుయయియ( సమే me ట్ల గ 

యు హరిని శొలుతు ఇందు 4హరిని అను వి శేవ్యంబునకు (అ పమీయు(డు, అను జ 

నే 

నదె సమో చి ₹ ' మ వలద బుగాన్సున మాన్నిసిని సన నత్యగ్తళ మొన వ్ 3 అనునది (పయోగింపస 6 

ని 

గోలి జల జో na లో మ్ల గ్” wy బె “అతులుండు అను ఏ శేష ంబు వాదికి సరసి ఇమగుటంన సి ఊొనిెసి (అయి అ 
ఖం శో (అ 

ని చేర్చంబడీయె ॥ 

ఏ0 సూ, ---అయిపదొను పయో ౦బులేనివోం దుదివి*ే షణంబు 

న శకేనివిశేహ ణంబులన్ని ౦టి కేన మాందచసముచ స్రాత్థంణానిభామం (ప్రయో 

గింపరంబడు, | 



వీపి. "బ్రా లవ్యాక రణగు పార్థ పకన్తిక ం 

అద్యుండ పమేయుండునగు హారినిగొలుతు ॥ ఆద్యుండు నమేయ 

గసపుటుందు సా పహాదివిగొలువు || ఆద్య్నుంయ పమేయుంనగు పహొదినినోలుతు 

వర్య-....అయి, అనుపనము దు* రసి స్వం ఎంగ పెం శేర్చనియప్పుడు తుది 

వి శ్వ సంబుననులాని, వి"కేశంబులన్ని ంటేకి గాని సమునయార్షక శబ్దంబు విధాపు గా 

దవోడించంబనును. టా, ఆద్యుయ్యిప మేయుండునను వాాదిన్ఫిషో బుతు ఇయ్య (అద్యు 

డు, అనువి శేప.:౦బుకంయే. (అయి, పదంబు మానంబకినందున6 దుదివి కేవ సంవెన 

అప మేయుండు, అనుదానిక్షి సముచ్చయా స్త ౦న (ను శబ్దంబు చేర్చంబడినది (విద్యు 

దున మేయుంసణుండు నొనాదినిషెలుంనుే ఇవ స్పా నన్నిణి చే న నంయిటహఘెను సముశ్చయార్గ 

కో (న్కు శబ్దంబు నే ంబడియె. (ఆద్యుయ్యస "'మేయుంపగ హరినినొలును ఈవిద్ధి నైభా 

ఫీకేంబు “గావున నీయు దాసారణంబున ౧౫ు గ కము ంంబులలాో్ జీనిక్షిని సముగ్నయార్ల ర 
ఇ య 

(ను శబ్దంబు జేర్ప ంబడలేదు. 
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*శాకుజ్ఞ" నేవ ణన్వ్యనథానంబునవి" న సణంబులన్ని ంటి 

క్రయిప న్న. దంబను (పయకి లంబ Ma 

అఆద్యుంవయి య్మపమేయుల్ను! యశ నేవ్యు ైయనం్గడ్తు జీవని 

నభినుతింతు ॥ ఇచట మజియుం (బయోగ్శవెచ్చిత్యంబుగలదది [పయో 
_గంబుణ నెణుంగునది. 

స గగన శేవ్యంబునకిరం దూర సస్య స్టస్టకి వి శీను ం. బన ్ వవధానంటుగా? బూర్యం 

బందుండిన నో. నక్కిినవి శేవుణంబు లన్ని ౦ట్చిపిని (అయి పదంబు చేగ్చంబడు: 
౮. అఆద్యుయయి యస మేయుండై యఖిల సేవ్యు డి యెసంగడు చేనుని నభి 

నలింకు. ఇచ్చట (ఎసంగిడు అను క్రియా జన్యవి” "శేసషణంబుతో విశేషణ వి శేహ్యంబు 
| రెడ పెష్ట్రుమురు: సన్నని కావున (తమ్మ సందు, అపర మేయుండు, అభిలనే వుండు? అను 

| | న శంబులన్మింటికిని (అయి, అను ఫదంణు చేర ృంబడియె, (మూలము) ఇచ్చట 
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మటీయుం బ్రమాగనై చికి ంబుగలనన పీయో*గంబుల ఇయింగిన ది. (వ్యా) 

"ప యోగ పై చిత్భ్య్వింబునా కం జెప్పి నకీతిగా (అయ్యి పదంబు ఎల్లవి శేహ 

జంబులకును ననుప్రయుక ంబుగాక కొన్ని విశేసంబులకున్సు గడపటివి శవుకాంబు 

నకును సనుప్రయుక అబు గా న విప యల అమలు గరింథంబులయ ందుం గలవు 

కావున (అద్యుండు నప సం వముదిన్సు సల నే సుం ఇ మయొసంంతు గోవుని సఫినుతిం కు 
చలా 

t¥ 

టో 
ఇతని పీయో గ చిత్వాంబు లుంగాపయ నని ఫొనంబు. 

. ఓ... లి బీ 

(82 సూ, భావార్థ కాదయాగంబునంగ ర్రకుం, బగిమయగ్కుు 
a లా 

_రాముండువచ్చుట: - రాముడు రొంగా లమ్మణుండుగాంచె - రాము 

డువిల్లందినం | దిలోకంబులాకులంబులగు - రాముండు పట్టిన పతిన వా 

రింపందరరిబుగాదు. 

వ్యా ఫొవంబసంగా భఛాత్వర్త ము, థాత్వర్షమందు6 (ఫ్రియాపరిచ్చివంబులో ని 
థి గ 

ముప్పదియైదననూశింబుచే Cay ఐర్గక ౦బును, ముప్పదియాజవసూ ల) బున (కోజ్ వర్గ 

కరిబును, ముష్పదియేవససూబ్రమ్ముచే స్యతి'రేక ఫౌసంబున (మిన ఏ ప్రత్యయం మును, విధిం 

పబకజినవి. కావున టైనిం జెస్పెన ఎనగ్గ కొధులు ఫా వార కంబులు. జడి శీబంబుడే నలు ల థ్ ద్ద 
ia 

వదవస్యూశంబుబే నయిన ఖెసలక్ష, కస్థంబునంద వ్ (నువు వర్ణకం బున్తు నలుషదసియొకం 

డవనూ[తంబుచేనయిన (ద్రుతాంత న, సర్లక ౦బును, నలుపది రెండవనూ(తేం బులోని. 

(డం, వర్షక "ంబును, నలం వది యాటిపసూ తంబులోని భూ తార్గక (ని పర్ణ ౦బను, 

ఇత్యాది పత్యయంబులూ పీందుకొనునది, ఈప్రత్యయా క ళబ్దంబులతో సన్వయించిన 

సి న రి & వ 5 4 “ము స్త్ర 4 స్తీ కర్తకుం (బఖమావిభకి గలుగును 4౫, 0 (డువచ్చుట ఇచ్చట (ఓ, వర్ణ కొంకవద్భుధాతువు 

అటో a పయన డే . అప జో! ry re rer “ తోరా మునకు నన్వయంబుకాస6 (బగనువ ను సంస్కృతే ఫ హలో నిట్ట భా వార్గక 

తిజంత స్తలంబులో (6 గర్శకుం దృతీయయగును. 'రాముండువచ్చుట బు రె మేనఆగ ఖ్ : 
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మ్య శే. ఇట్లు సంస్కృ తం భావనల శ్రలిం జ సికొన్నిచోటుల. (బయోగ గవంబు 

చూపట్టిషి. తా, ముండదు రాయగా లక్ష్మ. సందు "గాలి ఇచ్చట (రెక్క అనునవి 

న పర YE ళ్ త్ RATA STEs గ ఇ గ్గ “జేబు భి నుజ్ వర్ష కాంకము క బ్రంబున క్ (గ యోాప పరిచ్భేవంభంవలి నూటపదు వసూ (క్రంబు బుే 



బ్రిడ్మీగ్రి లవ్యాకరణ గుప్పాగ్ట సకాశిక 
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భునిహ్పన్న ంబాయె, థాత్వరంమైన నచ కీయపఫు అాముంయు కన గాఫఘన రానుశబంబు"* 
అంటి . ణి 

కొం భుం(బకమావిభకి కలిగను (జ్. రామును విం ందిసం (శిలోకంయు లాకులంబ స్క aa 
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యుపమాన పూర్వపదక ర ్రఛారయంబులు (గా హ్యాంబులు॥ ముఖపద్మ 

ము - చరణకమణములు - ఇట్టి యుపమానో శ్రే రపదంబులు గలవుగాని 

వీపరీతోంబులునిదంబులు తేనసికషెటుంగునది ॥ సిపం సుసర్వంబు (గ్రాహ్యాం: 
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ణులు ॥ కేవలనంస్కృత శేషము వికృతిశెబ్ణముతోడ సమసింపదు - దా 

నంజేసీయశేకమాణు లల్పగండి ఆ గాదులు “దున్చములని "తెలియున 

1 తత్ప్సురుప బహువీ9 హి స్వంవ్వంబులని సమాసంబు లే లం దివిఫంబులయియుం౦ ' య 

శ్ల్లు ఆవి పాయికంబుగా నుక రాన్యోభయి పదార్థ పృభానంబుల య యుండు; 2 అం 

షో నర్వేరువుంబు న్య్రఫ రంబ సమా నాధి కరణంబని సని ఫంా 8 ద్వితీ యూదులకు 

వాడు, ఉవరమేలు, వొంగభయామ్ము. "ముని బాము మాట శేర్పర 4 విశేనణంబు 
. టట అల చ్ 4 | గ. తో or నకు వి శేమ్యంబుతో ఊ సమాసంబు సమా 'శాధికరంంబునొాం బడు; ఇదియ్ీ కర్మధ్దార 

# 'యంబునాయకు; సరసపు వసనము తలగ సము, పొంచిరతౌ, గ్ ఇదె సంఖ్య్యాప్రూర్వం 
బు ద్విగువు నాయకు ముల్జగ ములు ముల్లోకములు, గ బహు? ముక్క. ౧, 

'చలివెలంలు 7 ద్వంద్వము..... తన్ని వండుబు, ఆన్న నుమ్ములు, రీ పొ యికంయిగా నను 

we సంస్కృృతలవృణంం బుం దొడిగని సమాసంబుగలదని సూదింపబడియె దొనంజేసి 

ఎ తులోోలు అంటిని. యుశ్య్యాననైన యావహనపయ్యవమర్యరారయంటుల 
OE బులు. ని ముఖుపధ్మయు, చ రణకములములు, ఇట్టి యుప మానోత్తర ర పదంబుబు 

yey 3 శని. విపరీరంులు సిద్ధంబిలు లేవని రమెబుంపునది. 10 ని స్థంలు సక్యంబు 
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గాంహ్యాంయిం రా జ లి జ పురుషుడు, నీలోత్చ లము, కృ తాంబరుండు, రామలక్ష్మణులు, "కేవల 

సంస్క్భృతళే బ్దము వికృతిశబ్దముతో నో సమసీంపదు; దానంజేసి య"సేకనమూయటు లల్బదండి 

'త్వాదులు దుస ములని తెకియునది 

వ్యాయాకో క్కు గుహ మొదలైన వాని కి లక్కుంంయి ఫజవుగ సంస్కృనింయినందు 

జెప్పంబన్తచు శ్రేయ సను, రత్చురువుంబనవి-జి ర్త తరపదంబుయొక గ్రాయర్థ ంబుప్రధానంబ్దు 

(లని 1సనూ సంబులన్ని యాః - “తురగ స పు మయు.బహ్బు వీపీ, గం న్వు కుఅ నివవాందంఫ ము 

లు, అవమూండును దజణము గాందత్యరుప. ౦:౫౩ దప వలయు మొ శ్ర యాగ: గ రాన ౦ గ _ ఫి ప్త 

బుగంగలదియు), బ హుప్) హీసమాసఘుటక ఉబుగాని ప నంబుయె'గ్క. యస్థంబుప “వౌనం 

బుగాంగలదియు, బ్య -వ్వంసు, సమాసఘముటక ప దాగ్థంబు లన్నింటి యొక్క యగ్ధంబును 

(బిధాసంబు గాంగలదియు వనైయుండున్యు 2 అణదు౧దల్సురువ ంబు వ్యధ క గగంబ నియు 

సమా నాధీకరణంబనియు 'రండువిగ్గ౦బులు రి ద్వితీయ "ముదల పప్తమినణకు మోందపదం 

బులతో సమాసంబు వ్యథిక రణం బనం౦బడును. ఉం నెలతె'ల్బు (సల ను చొగ్నెన వా£డ్యూ 

ద్వితీయా కళ్పరువంబు, నలతక్కు వవా6డు (నె ల చేతంచక్కు.న వాయి) తృతీయ, + బేవర 

మేలు (జేవర కొటికు సులు) చతుర్థి; దొంగభయము (సొంగనలనిభ యము) పంపమి, ఈ 

పంచమికి ల గారని పరినెసంబున ;సంగులి ౪ స మ్మింన షో సబూతంబును జూనునషి, ఇెముని టొ 

[ము (ర*మునిణయుక్క... BH మ్బ సుష్టె, మాట సేర్చరి (మాటలయందు "నర రి సప్మమి , 

వి శేపుణంబు వి శేస్యుంబుతో గలియు సమాసంబుసనూ నాధి?గంంబరం బడును. ఇవియే 

కర్మధారయసమాసంబు, ఉ..స సస సదచనము మొసలెనవి, “సరసము? ఇన్యూగి విశేష 

అంబు [వచనము ఇయ్యది. వి శేవ్యంబు ఇచ్చుట సంధిపరి కే సంబునంని ముప్పది రండవ, 

(చూగేరిబున( బువర్ల రసు ఇ ఇ 'తీల్ల నుం మున్నగు నొనియంగుగం హింమన పి సమో 

చొ ఫైకరణంబన గాన రయ నాట్టంమ సమా ఎ ముల ర ము జిపూాంంపుగల న, ల స 

w సస ఫ్ర, “9 hE గా శృాడుగాని యంతకం మి సెక్కు, న Hom గాని యు స్కై. 
rid కె Dre 

రంబుగాల జేసికొనియుండుట ట. కర్మఫావయ పమాసంబు నందును. ఆ, సరసట్టు సన. 

ము; ఇట సరసక్య శర్మంబును వదనళ్వి భర్మంబును నీ రండును వవనంబు నాథారంబు 

వేసికొని యున్న వి. కొన సామానాది కగణ్నుంబు కర్మ భారయంబునసకుండు, ఆహానూ 
శా సు. లి త్రీ 

నాధికరణ్యంబు విశేవ.ణ విశేవ్యభావంబున్న నోటున నే సంభవించును. 5 సంఖ్యావా 

తికి . 
Sue 



ఇసై ముల్లోకములు మొదలైనవి. 6 (ముక్కం'ి. ఇయ్యది బహువ్రపాసమాసము 

లీకీద్రీ 'బొలవ్యాకర గ గుప్పార్థ పకాశ్రీక్ష 

వకశబంబు పూర్వ ముందుంగల బై యుత రప దార పీభాన సమాసంబు ద్విగుస సమాసం 

బనంబడు. ఇ. ముజ్జగములు. (మూండు  జగములు)మొగ లెనవి, ఇచ్చట జగమను 

శబ్దంబునకు( బూర్వము (మూడు అను సంఖ్యానాచకోశేబ్దంబున్న యవి, అవి, (జగ 

ములుి అన్న శబ్దంబునకు వి కేవ ంబు._ -ఈాసమాసంబునంను (జగములకు సి పోథాస్యము. 4 

శ 

ను స వావక పు పూగంంబున స వత క ఇట సంఖ్యావావక శబ్దంబు ప్రూగ్వంబు దున్నను నుత రప దార్జం్నటి స్ న్ను లక (బా 

ధాన్యంబు కక విశిన్ల సమాస ంబుచే శినుం'శు పీధానుండ్ చెప్పంబడి నందున బహువీ9 

హూకిని ద్విగువునకు గును భెదంబు స్పషస్థంబగుచున్నయది. ఇకు (బలిజిలుయుి (చల్ల నికిరణ 
య యం 

ములు గలవాడు=నందు9) హు మొసలెనవి, 7 తగి సందులు (గలరు ఇయ్య ది ద్వంవ్వ 

సమాసంబు, ఇన్నట (తగ్గి; తండ) అను రెండు పసంబుల యొళ్క. యి స్తంబంను బ్ర 

భానంబు, తగ దండు9లు గలరు” ఇత్యాన్న న నాక్యంబులయందు. సమాస సఘుగక ం౦బు లేన 

మా తాపిశ్ళప దాగంబులు శండును (కలుగ అను కి యశతోంగర చె యన స్వయించినం 
జాపి రా య్ 

దున స్వంపద్వసమాసంబునందు సుఖి యుప బ్యాంబులమును బాం ఖావ్యంబు గలదు, షై 

(అన్నదమ్ములు మున్నగునవి, ద్య్వంవ్వసమా సంబున 6సక్క సమూ నిసఘుటుకి' పదార్భ ంబు 

లన్ని ంటేకిని (బథాన త యీసమాసంబునందునులేదు. ఇట్టిసన్వప దొర ర (ప్రాధాన్య విశేష 

బును బట్టియే (శి అక్ష 6" జామకారో స్మి న్వవర్వస్చా మాసిన్యన! అహా మేువాత్ష 

స యః కాలోధాశాసాంవిశ్వతో ముఖ అని కభిగపద్దీ ఆ h దళీమాధ్యాయ 9బునందు శీక్ళొ 

స్తభగ వానులుసమాసంబులలో సగ్వస దార్భ పాాోభాన్యంబునంజేసీ ద్వంద్వసనూసంబు స 

ర్వహ్ళ ధానుండగు తేనస్వ రా పంబలి "సెలవిచ్చిరని క) మధు నూదన సరస్వతీవిరచిత శ్రీ భగవ 
ద్దీతాగూ జ నార ర్ల దీపికా వ్వాఖ్యయందు వివరింప6బజీనది,. 8 'మయూల సూక్రంబున( (వా 

స యిక 0బ (శటిదు ని చెప్యటచేత సంస్క లకే ఇంబు ఫాందిని సమాసంబుంగిహడంగల 

. దని చూపంబడినది. అందుననే 6చిసరుం ఇలు జుంటిమోవి? మొదలగు నుపమానము 
_ఫూర్యమందు. గలసమాసంబులాంధ) భొషా-కె "కి లింజేసి గరిహింపందగినవి, ఇందు(బూర్వ 

. పదార్థంబులు (చిగ-రును, జున్ను నుిఈ ప “మానంబులు, ఇయ్యవిహస్తా ధరోష్ట స్థంబులకు(బోల్స 
“డే 'జెను.. సంస్కళృృతంబులో “హస్త కిసలయము, అగరముయుప్రాప ము (మధుకోశము, నేన 

నెక ఇట్లుపమాన వాచక ంబు లుస్హ్య రప పంయబుగా నుండవలెను 9 (ముఖపన్మిమాూ చరణ 

' , | 
. 
ఎం a 

%౪ థె 

కమలములు. అను నిట్ట యుప మాన వాచక ంబులు కడపట గల సమాసంబులు గలవి . 



నమానపరిచ్ళ్చేదము 959 

గాని విపరీతము (ఉపమానవాచక ౦బు పూర్వపదంబులుగా6 గలవి) లైనవి(పద్మముఖ 

ము కమలచరణములు) సంస్కృతే సమాసంబులు లేనని తెలిసికొనునది. (కూపమితరివ్యా 

థూచిభిస్సానూన్యా_ ప్రయో గే ఆవిపా2-సూర్6ో ఆను సూత్ఫేంబున€ ఖుతువ వ్యా్య్రుము 

నృసోము(డ్కు రామచంద్ను (డు ముఖుసగ్ముయ, చరణకోనులములుం ఇత్యాది 'సమాసంబు 

సమాసఫఘుటకంబులందు నుపమాన వాచక పదంబు వరమంజేయుండవ'లెను. సాధారణధర్మ 

వాచక పదంబుకానిచో నుపమానపదంబు పూర్వ పదంబు గానుండంహాూడదు గానిధర్మవా న 

కంబు సమాసమిళితంబయ్యె చేని యుపనూన వాజకంబు ఫ్రూర్వు పదంబు కావచ్చును ర్త" 

ఘనశ్యాముండు.త టి స్షెరి మొ, తేలుంగులతో గహూడనుపమూనోన తరపనకర్మ గారయు రబ 

లు మహాకవులచేం (బయోగింపంబ' జె ఉ. 'మోము6పమ్మి సాయ. చామర, కౌందీంగ్య 

మెదీ(గ, శ్రీలుందమ్మి మొ, ఉ|| వాడిన వా “తెలివావి? కన్నులు విన్న. బో 
రతన SPR అతల ఉరు అరా. cee (ఇ అతో 

* 

ఆలి 
వినును రి, త్తే గి] జప ర్స క్రి పుఫ్పొ డ్ ప పవ) ఈ ల గన్ని | మో ము = నమ్మి తఖాద్య పె 

rT  ] 

మోపి యడును వను _.ఠీఆ చ|| ఆనయము మోారల చేకతనుహోర గతిం గనచిన్ని రా 
1, Pp cp 

వమనం!(భునినగు మాముందామరనిరుకొ గననుపండువుగాం తెలంగ, రాఘు__2౨ఆ. నీ! 
సొ 

అన్ను వకాందీలగయ౦న6 బు మదినిల్సు జఘనంలంబు పై జగుప్పున స్ట? భార_ఆది రి, వీ 

పాలిందతను 3న వాని ౧ంప6బెన్ న్నొ ంమునసణు కశొంరీయగ యలాడుదుండుి భారవి 
cn రి 

కు. 

శాతం మొ, 10 సంస్క్భులే వా స్టో రణంబుననై నన సమాస ంబులన్ని యుల జలుం 

గులో వాడవచ్చును. ఊఉ. రాజపురుంషుడు (వ్లీతేత్వేరహము రాజుయొక్క భృ 

త్యుండనియగ్ధ ము) నీలోత్సలము (కర్మథారయంబు. వీ తాంబరుండు (జహ్మువీహీ; వి 

ష్షువు). రామలక్ష్మణులు (దర్దంద్వము.) 11 11 శేనలనసంస గాలీ శబ్దంబు తెలుంగు శబ్దంబు 

తోంగలియదు. అందునసే అనేక మాజుల్యు ఆల్పనండు సుొనలెనవి దోషయాుక్నం 

బులు. “తెంలుగు పవిళక్ కి చేంిహ్ని తంబు గాని శీవలసంస్కశ (పాొతిపది కంబులకు. బె 

లుంగుతో సమాసంబుషహా దణ ని భావము, ఇన్నటంను (అెసేకి కబ్దంబును, (అల్ప శబ్దం 

బును చెలుంగు విభకి, లేకుండ (బమోంగింసంబకియె. అనేకప్హు మాజులు ,అల్బఫుదం 

డు అనినచో సాధువులన ;హంసనడకలు, గరణిెటండ్కు పాండువి భకోవలు? ఇత్యా 

దిసమాసంబులయందు. బూర్వపదంబ్బుపై విఫక్స్ జనించి లోపించ్చినది. కావ్సననయ్య 

ని సాధ్యంబులు గాని కేనలనిస్థపదంబులు కావ 4 



9డ్రీ( భా లా సకరణ గుప్రార్హ పరొనిక 

గీ సూ._.ఆ ఈవయను సర్ధనామంబులు (తికంబునాంబడు, 

AMIN అసు ఒన్ ను ( టి జ బ్యా -- ఆ ఈ_ఏ, అను సర్వ నా మంబులు (తిక మనంబుడును. (త్రికము? అన్న 

ఊానియంసుని శ_పస్యేయ ౦ సంఘార్థ ంబునందు నచ్చును ఇశే చతువ.. యు పంచ 

un 

స్త £3 హీ సం సగ కయు ఆ స కము నవము మున్నగునవి (గహీంప; వెను, 
చ ఆంటీల 

y క రధ ర యుగ (క గ్రీస్ వ మముగంత ధాహుజ విేష 

వ "ప్ర రన రో 1 స ౧౨్రుయియుందు, 

అచందము - ఈచిందను . ఏబ్బంద ము _. వాండిమాట _పోం 3 
శ 

డివాట  వెడిదప్రుటడిదము - మజ? వకు దము | ఈనియమముచే ల 

Sra 

చేదు. 

బన్నిదుండువుసుంయ - “జానయుయనావమును = ఇత్యాదు?) నమాసంబు 
రాగా న్ 

ణో 

వారికో ర్మధాగ య సరా పంబ (తికయు ౪ (జ ఈఏ) 'య్ర్రుసము శబ్దంబులు 

(పథ మెక కసచన లోపంబుగల శబ్దంబులు) ముగాగ వంత శ్యూంబులు, (సూ తంబులో 

నిముగంత శబ్దం? ంచే మువర్ణ కంబును గం్పహింప బడును, చూ, తత్స 35 స్తూ (క్రియా. 

జన్య వి చేసు ౩ంబుల్బు ప్రూస్వపనంబులుగ లవిమ్దై యుండును, (తికంబునకు._ ఆచందము, 

ఈచచిందమాం ఏబ్బంనము. (్ర్రీసమంబునకు- పండిన 5, పోండిపొట, ఇన్చట (వాడి 

పోండి కే బ్ధణణాలగో నాచ్చిక ఫది సృనంబులోని చెండనసూ త్రంబున ('య్రమత్వాదె దే 
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మరలా చలీ అట్లానే ye శో =. నలో ఖీ టో, సో శ తమి. కాంసుంతము,. అము లో ణయ 6 నలి (పసమూళా్యా యు ul ద్వ జ్ర్రనుః 

ద టల ర యాయ దాగే ధు చ పాం 
Mo చాచిన wa సం "న్నా మెష్ యయ ౧ ఫ్ర) రా న్స్ క్తి అన్న , ని కసనుగొం. GRE జ రల గ ame 4 

(3 

అయండులనిమి 
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కటికి ంకటితింపిఐ గొ గ నెర కొ కొర౦బును (మింననట్లి కగు అగర్ అకిగం యఘు క) 'సన్నా 

అల. ఇం y me లో జల్లే గ్గ జట య జనో లో wn 

హస్త ంబులామొగ్సు.. శి విసింతనేతి. అనిభాక్యంబానకు. వ్యాఖ్యగ్రాయంబకిరొ దీ ఓ 
ఖ్ "ఇటో ళల. శి , 

నింబట్టి టేకులు కక్ళగధారయంబని శల్లోోలపనుదు న్నారు... తిండిషడంలునకు (మింనన 

టి యనిన ORT స సవమ oe ళ్ MET జ “Eo me ళా 

క న వరస్యఖ్య్య్ట న” మగంబున శు త గంటను చల్పనది కొని తిం. : స దార్భణన 
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లాశణికార్చం బే యగీంకరించినచో6 గటికివీకటి యగిడుతిండి (భమ్యము) ఆని సః 
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రువది యెనిమినవ సూతంబుచే; సి గాగమంమున్తు గలుగ (వెడిదఫుటడివనముి అయ్యెను, 
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యం-ఖెరను సంధి పరిస్ఫెచంబులోని ముఫ్పది రెంజ్ సూ తంబుచేం గర్మధావయ౦బున్న 
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డిదయును' ఇచ్చట ఒబెడిదమలు £ అడిసముి అనియుండలగా సమాసంబునకు లోపంబు 
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ననా | లస మొగములు గలయపబాంటిన | యగనాపీరికన వీఠ్రనలరునురు ద్వి బాల్ 

కవి -1 అ, అన్ను పయోగంబుంబట్టి సమాసంబులోని ఇచే, శబ్బంబునకు (సేయ్యి అని 
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య్ క oe 

_ గమంబు. (వచ్చునట్టివాండ్సు; వికల్ప ంబుగావున (అట్ట శ్వుంబులీక “పచ్చువాయడు, అ 

"ని యగును, 

1. సూ.__యుష్మదన్మదా త్మార్ధకంబులకు త్తరపదంబు పరంబగు 

'నపుడుదుగాగమంబు విభాషనగు. 

నీదుకరుణ - నీకరుణ ॥ నాదునేరివి - నానేరివి ॥ తనదురూ 

పు - తనరూపు, | 
ణో 

EE. 
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వ్యాక 0మముగా యుహ్మచ్భబ్దంబుయొక్క_ యం, అస శ్రెచ్ళప్టైము శ్ర యొశ్కయు 

(ఆత్మకొ+ శేబ్దముయొక్క_యు నర్థంబుగల (నీ-నా-తౌా, శబ్దంబులకు ను త్తరపదంబు ప 

రంబగుచో దుగాగవముంబు వికల్పంబుగా నగును. ఊఉ, నీదుకరుణ్క నీకరుణు నాదునేరి 

మి నాేరిమి తనదురయూప్రు. తనరూప్రనీదుకరుణ్క నీక్షరుణ ఇచ్చట నీయొక్క_కరుణ 

యనివ, షీ తత్వూరపంబు, యొక్క విభ క్తిలోపింపంగాం గరుణళబ్దంబు పరంబానప్రుడు 

నీశబ్దంబునకు దుగానమంబుగలి నె. దుక్కుకిత్తుకావున (నీ శబ్బంబునకు నంతొవయవ మె 

చేశ. అందున :నీదుగ యణ. అనురూపంబాయె. వికల్పంబుగావున దుగాగనువిరహీ 

తీం-బెన రూూపాొంతిరంబు ఃనీకరణ్య అనియగును, ఇస్తే (నాదునేరిమి, ఇ త్య్థాదులందూ 

పీంచుకొనునది. వ కోకు స మాసరచనయందిచ్చ లేనియ పుడు ;నీదికరుణ ఇత్యౌదికో 

ముగా నుండును, ఈ చరపద౦ంబనియు6 బూర్వ పదంబనియు న్యవహరించుట సమాభఘు. 

పదంబులశకే గనుక నీసూత్రంబునందు (సమాసమం దని వేరనుడువనవసరంబు లేదు, 

కొందటు నూత9ంబులో సక వననంబు లైనయువ్మదస్మదా త్మార్థ కంబులుో- నీనా. తో= 

శబ్బంబులే గృహాంప(బడుననియ, దానం చేసి 6మోదుకరుణ్య మూదు చేరిమి 

తమదురూ పు, ఇత్యాడె దుగాన మయయాక్షా బహుత్వవాచక రూపంబులు సాధువులు 

'గావనియు వివరింప సాహాసించుచు న్నారు, ఆంధ9ళబ్దచింతామణియందు దీనికి మూల 

సూత్రము (యుషహ్మగ పస్మ దాత్మభ్యః ద్వితివర్ష్మక 8 సూ, 26, అని హలంత పరిచ్చేదంబు 

నందు రచియింపంబడియె, అన్నటి సూర్యో త్త త్రర సూత9ంబుల పీకరణంబునం గూడ 

చీకనదనంబు'లైన యుస్ముశ్చ భృ తిశబ్టంబులన్న యగ ంబురాదు, (అస్మద్యుమ్మడ్వావ్యా 

'బేకత్వ ఇతో. నివ సహాలం. 86. నూ .పశేఘాంతు థధర్మోత్త మమధ్యమవత్ 5 హలం, 

వీ" సూ, ఇత్యాది సూత9ంబులయం బేకవచనంబునందనియు, బహువచనమందనియు 

వచించును శాస్రనిధివిధింపయిడు ' చున్నది. దువర్షకవిధాయక పికృత నూకి 

బునందు నట్టి వనన భేనంబు విశేషించి వినరింపయడళలేదు, కాన (నీదుకరణ 

ఇశ్యాదులనలె'చే మోదు కగణ్సా మోడునేరిమ్సి తమదుతాపు, ఇ'త్యాది యాపంబులు 

నిరాంతక ంబుగా6 బ్రయోగింపందగు. కాననే తే గ్ గాకుజాతుని చే రఘునాయ 

గుండు | వ్యాసుచేధ ఛాంచవ్సల్య కా ఫిచాసుశోత | ఫోజుండ్యు ప్రి నిద్దినొందిరిభువినిదమల్న 

నడక లెల్ల ను గగ్గొలుగొ నుడుగ కతన, అప్ఫక - ఓ అ నే 

క 



వ ల 

268. చాొలవ్యాకర ణ గుప్పార్థ పకాశ్టిక్ర 

పటినటి! పొలులను చాసి'కాక్షు రంబులను గదిసి! తమదుపంచవమములు దృ తీయ ములు లి లు య 
Ty 

నగుచు! నవారు బారిసంబులకు విక్ ల్బాహ్యయ ములు, అప్పకం- శీఆ, అనుప్రయో గంబు 
లప్పకవి గారిచేం బయోగింపంబశినవి, సూత్ర గత మైన యాత్మళా కస్థార్గకంబునకు 

జో ల తో అటో ధో జ బరా శ 
బహునచనంబులో దుగాగముంబు దృళథంబిసమంపో నట్టియార్మక కబ్దంబుతో సాహ 

WF క 
లె 

చర్యంబున నున్న యమ్మ నస్మర్భష్ణా న్్ ంబ లక మాతి%ంబు దగాగవంచేల సనా భి ౧ 

'రాకుండును! కాబట్టి యిప్పటికి నాధునికళవు లుపయోగిం ఇడి ,మిదు; రువ ఇతాంది ఏ! af 
పియోగంబ:లు పొ9మా ణికంబులని రోం సృకటింపంనగో, ఏకవవనంబునం టే దువగ్గకమి 
ఫ్లమెనచో (యుహ్మదస్మ దాత్మభ్య: ద్వితివర్ల కః, హలం, 26 నూ. అనుసూత్ళంబునకు 
బదులుగా (త్వక మదాత్మస్న్యోద్వి తివ్యుకః , అనివాగనుశాసనుందు లా; ఘనంబుగసూతిం 
బు -ీలరచింప లేదు? అట్టురచించినచో అర్థమా తాలాఘ్రైవంపు త్రో (క్సనంమన్యంతే వె వె 

యాకరకాః, ఆను న్యాయంబున సూత్ళంబునందు మా తౌబాునంబునా లభించు దుండును. 
(త్వత్ వత్ , కబ్దంబుల సా హచ్చర్యంబున సూఠ్ళంబులోని (ఆత్మకా కట్టతబును "నేక 
వచనంబని యే గపాంసంబశును. కావున చేకోవచన బహువచన సామాన్యంజుగా (దు 
వర్గ్లకషోప్పి నిమిత్త “మే (యువ్మదస్మదాళ్శభ్య 1, అని యుభ ఘూర్థ లాశువంబున కై 
గురుసూతంజును రచియించెను. దానంజేసి వసనదన్యయంబందును . దు గాగమంబు 
నిర్షష్టఠబని యెటుంగునది. బహువదనంబునందు (దు గాగమంబురాదని యనవసర 
పిసంగవాచోయ్లుక్సి విజ్బంభణంబులు కొందటు విచ్చలవిడి వెదజల్లుచుందుకుగాని .. 
యయ్యవి యంతేస్సార శూన్యంబులు,. 

ల! 

19 సూ. గుణవ చనంబులగు. నస్లాదులకుంగ ర్శభారయంబునం 

దుతైగాగమంబు బహుళంబుగానగు, 

a నల్లనిగుణ్ణము - నప్టిగుజ్ణము |! ని - చేస్తి _ పచ్చ ఎజ్జ | 

వామ - తియ్య - కమ్మ - పుల్లి - విన్న -' తిన్న అల్ల - ఇత్యా 
. దులునల్లాదులు, 

i, ow! 

ఎ కారకాలు పెరటి ను సొన కులాసా ౯. wr | | i / 
, 
I A, 

' a tam శ 
' | ' |. ma | ॥ 
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సంబునందు నిగాగమంబు. బహుళంబుగా గలుగును, ఊఉ. నల నిగుయు, ఇచ్చట నల్ల 
ఇ య న్నా య 

-(- గజము అనియుండలూా నిగాగవుంబు కితుకావున (ఆద్యంతటకితొ, అనునూ 

(తేంబునC బూగ్వస పదం వెన (నల్ల, శబ్దంబునకు నంతమంచదువచ్నినది. పాకీ కంబు 

3 బొమ్మా 
గావున “న లగుణము? అను టూ పొంకదంబులుసను. ణే (తె నః పచ్చ యీ 

య లి 
న్. bs 

ర 

గృహంచునది, బహుళ 6బని ని చెప్పుటేక “చక్కు చిక్క? ఇత్యాది. గుణవాచకంబుల 

కంచు నిగోగమంబు నిత్యేంబును, చిన్న, "పెద్ద, దొడ్డ సోగ కోలి ఇ'త్యాలయందు 

నిగాగనూ భావంబును, ఉకా రాంతేంటిన “సవురుి శేబ్బంబుకం కు నిగాగనుంబును 

పూర్యోత్వంబున కత్వ్వంబును గలుగునని గ్రహొందునది, వూాలంబునందు నదంతగ్కు 

వచనంబులనుట యావళ్, స కం. ఆందున (తో? దమ్మ) చెకిదామరి ఇత్యాదులందు 

నిగాగమంబులేను, 

18 సూ_డిరరు క్రంబగువాల్లు పరంబగున పుడా చ్చికంబగు ద 

ర హా న౧ంబగు, ర్పంబునకు హన్వంబగు 

వ్యా-.. గషిత్వహాల్లు పగంబగునపు శేస్గాతెలుంగు దీర ంబునకు హొస్యంబు 
వ cn ర a ఎ సై 

గలుగును 

| 

14 (తికంబుమోం ది యసంయు క్షహాల్లున కుద్దితంబుబహుళంబు 

గానగు, 

అక్క_న్య - ఆకస్య ॥ ఇక్కాలము - ఈకాలము ॥ ఎల్లో కము- 

ఏలోకము - అయ్యశ్వము - ఆయశ్వము ॥ బాహుళకముచే నూవ్మ 

శేఫంబులకు ద్విత్యంబుగలుగదు - ఆరూపము - ఈశేబ్దము _ వవండ 

భు - అఆసుక్ళతి = అహయము, 

భ్యాగాీఆ) ' క్క స్ అను తక ంబుకం కం బరందె యొంటిగానున్న సాల్లునకు 

టో నం. సళ్యయి బహూళంఖుగాల గలను, కం ఆక్కన్యం. ఇళ్ళట గ్యాళ్ఞయట్లో | 



ల ఉత్తర చ నంత వూాకాలాం తాకరాదు కొయారల కానక 

గ్య ఇత్యాదళన ఎరీఫద్ణలంగాలంద షం సైన్సును రాదు, కొంనటు  “ఆకడ్క, అక్క_డ్క ఈ 

 వవకసాక్షయాకళాడగ కటుప్రన్లునె చే జేఖ్ గక్కచోట్లం గంట్రకమాడ్ము మనం fa, 

270 చాలవ్యాకర ణి గువ్తార్థ (పకాళిక 

ఇళ జవ WO man గామ నా TN జ 
నైదసనసూ 3 )or ట నొ కాగంణు సారో సనం నె Gas ఆఫ కీ న్న ఇట్టుంచ(€ బ్రక్ళత 

నూకి) ంగాన 6 గకారంబుసకు బాహుగ్తకందే క చ్యవ్వంబుగలిగి ‘eps న్య అయ్యెను 

తేరువ కేం బగుమాయడోవ సూఠత9ింబు చం బూర్యుపన దీరాకారంబు హం్గస్వ్రంబయె ను, 
' ౧ రిం ఫ్రీ 

(అక గాన) డ్య పంబ చాపు కంబు గావున "నయ స్వృుడు హి9స్వంబు గబుగదు, 

| న్స్ ర గం్టలముి. ఈకొాలము; ఎలక్ ము) సాక ము) అయ్యశ్వము, ఆయశ్వీము, 

ఇకా గుల Woe బక య స్ప్రాాగ్ను తిని నూవి*ంచునని, (మూలము) బాహు ళకముచ్చే 
un గ, is 

నూ 'హ్ముచేనంయుల ఏ గ igen బగు, 5 p ఆిరూా సము ఈశబ్దముు ఏవండము అను 
he 

F (| నల య. అకలి వో సల | లల కృతి, ఆలయ తః (న్యా) బాహు కను ంవేన. శేప. సహ శేఫంబులకు ద్విచ్వేం బుగలు 
సా 

గదు, మూలంంగాలో ని ేషుళట్టంయిు శః ఎలేఫంబయినము ను గాంప*పాము, దానంజేసీ “ఆత్రాం 

త్తి 

WS ' న యవ క్ lat ని a Ayn న సి న్ 3 న్ ళ్ 1 ఇక వ సా య్ స్ య్ యన న్ pp, RD a Ny సు OE థ్రీ పరో తంబు tal సాధువులనియు, వర్ల 
ఖీ 

లోపంగా (న ఈగ ఏవం అ ఐడీ యాపంగాలు గావ్యాంబులగోటంజే సి యశ్యోో 

స్యాంబుబని కు, సనేషించుము స్నో న, ఇం లం ఎ, మణంబులు. కే గ, 'తేగిలివర్లం 

యు నమన వనరు సబంగు | నియమవమమెవొం బి పటు. నవి యెతలంస m9 వ్యు మగుచుండె 

నొషలల నన చళ్లు వుల వెప ల జగన ది 
ce 

కలనెత శిసరిసనని ఆ. సె, (ప్రాకటముగ( 
గుల నాం వునీకన! యనును€ బల్బు. చోట నాొడనీడ | యనిన వర్ల లోక పమగు 

ఉష 

ఫలకఘులను ఏ! లాలనంగ గార్భానీలొ యి, సాల = అన, ప్రక్క (సీ, పంవామమ 

ఎ cyt టం య్య శ్ సీదా ర్తమయ్య ఇ ఇటీ ఎకు తొగు ముభన్యాన పలంచి | యేగగొంటూరమ్ము యే 

దలు డ్ "దాలు సూ నేటి ౫ రు సోనీ టి సాము! వా తిం ఈ లినోం శాడిగపోకమో యో 

జాల wl. EN ize తూ in 3 pa క్ర దాముమ్ము యికతి న సె] వపంసేగు తెంచీరు పొజీరు సూనేరు యించొము కంచాము 

అలు? ty గ న గ్ టు లో Pp ॥ లు . . 

పొందుమిస్మ 9, అకు దవ్వు నెగడు సనషపషటె నిషుభతె! చాడనీడ “వేడ నచ్చ నిచ్చ 

"మోయ గాయ జేయ మోర భా డాన భు] గన జంగాగాభుంకు " Bras శ గా టే” “| గగ స్ఠగ గాం మ్య ముయ్యొ, ఆంధ భా పాభూ 

ఎంమంయు ఇట్టు సెగ్ళంగంయులయంకు (జక్క ఈక్క ఏదు అనునవి గాగిమ్యంబులని 

ఇప్పుటి యను ంర న న యాల 02౫% హోకిసింది మపహాిక్ర కవిపియోగందులయుని కి, యెణింగి 

. బుద్ధిమంకులు శాక్ర్రీయమాపంబులని గహంతురుగాక !! రగడ అజిమినను జిగురు 

Cree , 
ir 0b a bx ha mg, శ mk iw fr * on | 

౧. pw, | |. . / ' g 

md iw oy గ . స్ , , ' , / నీ 
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తరువోజ, వీనేడనిందాందు లేగ వారలకు'నెష్పుడు పర్సు. పు నేను నీచపు ఫొరం 
EE, box TET 

ఆరం 2ఆ, చ. అసమున మోబెజబుంగక నుహ్మో ౫ ఈక తి < గంగే గ గకొ 
అంటే క. 

అయో. జో mS ళ్ _ ప్లు శే Wye ॥ mo క్ల బసులకు6 గసాయిగాం జనియెం బొపండు కారవసెన రముతయొం!)  అసకటబమీిడ 
నాననా? TARA 

భార-వి రా-5ఆ. 

15 సూ___కృతే (హస్వంబగు (త్రిక ౧ముమోాః ద్హోటు శట్టంషునో 

త్వంబున కత్వ హా స్వంబులు విఫాషనగు? 

అచ్చోటు - అచ్చటు - అచ్చొటు ! బ్ఞవ్చోటు = ఇచ్చును - స స 

బ్రచ్చొటు ॥ ఎచ్చోటు - ఎచ్చటు - ఎచ్చొటు | పీనిప్వున్వైంసునకు వ 

త్యమాణవిధి చేం బావీళకంబుగలోపంబగు - అవటు - అవొటు - బె 

చటు - ఇవొటు - ఎచటు - ఎవొటు ॥ ముద్బొటులు - ముచుటు 

లు _ ముదా టులు - అనురూొూపంబులు (ప్రయాగంబుుం గానంబడి 

యొడి, 

వ్యా పదుమా6డవ సూత్ర ంబుచె (హాస్ట్రంబును బోందనిన ET ఈసీ! ఫ,:ంటి 

"లమిోం౭ది చోటుళబ్దంబు నో కారంబున కకారహిస్వంబులు విఖెమగానగును. ఈ, అ 

| ఆట 96 mrt on wry rn ph . eee mre om nw ie | 
చోటు, అచ్చటు, అవ ఏ అం ను SDE బమ'నా CREE గ్ ట్వి 

| Tad WN జి లో ea అటో! నం లా! జో 1 ™ “ | య త్వంబును, పదుమూ:౯వతవసూ క౦ంబు' ఓ హ్రస్వ మును గగ తస బు! ఇన్బం ద్వశ్వా 

(హస ంబులపిదపC బ్ర ప ఖే సూక్త యమున “వోటుి. శ బ్రాను యుక్త యో కొారొలయిన 

కకారంబయ్యె. 6అవ్య్పోటు” అకొరంబు నె భొషకంబుగావ్రునం బళంజున ఫోకా 

జభ ON జ్ఞ థ్ ఇ ర... 4 వనన ha గ Ra hin 
_  రంబు హం స్వంబయ్యె? ఇశు కఇచ్చొటు, ఇన్నిటి ఇవ్చో మ ఎచ్ టు, వన్న, 

' ఎచ్నొటుి ఇ త్యాదులయందు( జరి క్రియాంశంబు నూహింమనది. (శూలము విని 

m లో wa శో వే ॥ ల్లీ టో 

ద్విత్వ ౦బునకు వత్యుమాణవిధి చే చావ్నీకంబుగ లోపంబు న్యా. పకిగ్గక పి స కం 

బున ౦దు చెనిమిదవసూూ తంబందలి వక్షుమాణ వై క బ్చిళద్విశ్వలాో పవిధి కేం గింది క్వ? 

pn he Re nh ns iy చల్ న జ. / (| . | ' 

కారంబునకు లోపంబు వై భాషిక ౦చు. ఈ. అబు అటు. ఇసు ఇబపోటు... 



కోలీ బాలవాంకక ce సు? లా జ్ఞాపక 

న ' re bl be Aa my net సీ ఆజ కః గ ఖని aa Sih ye a, “Hu ba మీ (| గ ఎను ప నోటు... (ాలమ్యు. ముతా లం, మసాల ముచిగ్చిటులర అను 
= | అ . రహూ సంబులు (వమయోగంబులం గానంబ కిరెమె క, వ్య అనయా హైస్వంపులై న “ఆ 

ఈ ఏ, ఆను వాని (వినిన మ వ ౯. శస్టంబుయొ స్కా గమ కోశింబున కత్వ హాస్యం 
CA 

అల్లా ॥ 6 an గో | జ ఖీ ; గ అత దక్ Dp ళ్గ ఖు బులు విధింపంబ డిస. కాన “నూ భట్టంబుసెనినమ్బ (సు క స్టంబునంనత్వ 
C3 

en ఇటీ ఇల ల న. యన. కాల్ల ఇ రంగా (పరగ HET దా fl కటిట ససిరినెపి | లు జ్ొత్తి లియుః న ్న 

: పార్ 
“మో మున్ " వతం గయ్ ] స షం 6 బడీ వుం న్నా ర య|.గొ॥కుం జాెపిశునారులే? 

అల్లో ఖీ జ్ Maw న టీ న. న్ జో చు చెిదవానికొ భార. call గ్ల] చర ముఖ కుశ డగ మునకు చంది | _ ఫీభఫమున 

నుండి కాళ్గు నాం బృశి విమోసి | యర్తి నాపోశనమును (బాణాహుతులును | గొనిగ్భహా 
| ఈ ' mp 

సుండు నూనిర్థమై క శువవల వము “ఎక్టా-ఆచాకాం, తక్కు.ంగలవానికి((బమోగంబులు థి 
సులభము. 

16 సూ.___ఉత్తమపదం బగుదోటు శస్తముటాతురసునకు లో 

పంబు విభాషనగు. 

చోటుశబ్దం బాస విభ, కంపు గావున దాని యంతిమాతురంబు 

సప్తమా మా  దేశమ మున యకారంబుతోడం బాటీ. కంబు లోపించుననియ 
థీ 

అ - 

: ర్థము | అవ్బోనున్నా య - అచ్చోటనున్నా (శు ల బకశవోనుండ _ 

mr ; ఒక చోటనుంజె' 
జు 

చోటుకబ్దంజా పవిభక్తికంబుగావున డొనియంతినూ క్ష రంబు సప్త మ్మా దేశీ మెన 

. య రారంబుతో డం బాకీ కంబగ లోేనిందనునని యాను. ట్, అవోనున్నా(డు, 

అవోటపన్నాండున జక చ్ నుండె, ఒక చోటనుం డె. 

 వ్యాసమా సంబులో నుర్తరపసంైన టియు, ఆగి నిక పరి చేచ్చంబులోని క్వ 

నాలు నంతంబునందకా రా జీశంబుగలిగి న ట్రియు చోటు 

క్క 'యకారయాక టకారంబునకు, లోప పంజు వెవల్చిక ంసుగానగును, అన లగా 
/ ( En 

HT, rt ne 



Mm 

చేస షు. ఫ్టీఫ్గిజ్టి సమాస 

సప మావిభకి యం డాదేశంచెన క యకారంటుతో సహీతంబు చెకగొాకంబుగా లో అంచె అటి రా (or 

చును. (అచ్చోవున్నాండు" ఇచ్చట నాద్భికపరిచ్చే నంబుభోని ముప్పదియెనిమిదవ 
సూ తంబుచె సప్త మ్; భక కక త్వంబురా గా న కారయ కుకు కొరంబునకు( (బైక్ళతే 

rm బా గన్ ళ్శ ౧ (౫ శ్ చి || oy My ళు శా 4 క న్యూతంబుచే నైక ని కలో పంబు. లోపాభాొఎం ౫న ;అచో ఎలు నె a SH బరు బె 

వోనుండ్య ఒళచోటనుండి ఇత్కానుటు 
(వ 

త 

17 సూ._సమానాభికరబంబన నుత రప దం రంబగున పుడు 

మూండుశబ్దము డునర్షంబునకు లోపంబును మోాదిహల్లున కు 

ద్విత ఏంబున గ్గ, జ 
as 

మూ:ండుజగములు ముజ్జగములు య మూండులోకములు -ముల్లో 

కములు, 

వ్యా సమా నవిభక్స్యంతేపదంబులలో నుత్తరపదంబు పరంబసనపుడు (మూ 

దు, శబ్దంబు డువర్ణంబునకో లో పంబునుు, మీ (దెహల్గునకో డ్విత్వంబునున ను, ఉ్, మూ 
1౧ 

దుజగముల్రు, ముజ్దగ ములు, ఇన్న( (యూరు జగము? అ౦ంియుుడ (జగములు 
రో cn 

' 

సనూ నొస్టి?  .సంబు (బాాస్మాణునియ ౦దు (బాస ల? వోలె జగతులయందు 
ఆంటీ 

బ్రగత్త్వరూ పథర్మంబును, (తిస్వమూ పధర్మంబును సున్న ౧గునC ల రెంకుఫగ్మంబులకు 

జగత్తులే కాధికరణంబు) కావున డుపగలోసంబుగనికి పె జకారగంబునస గ కషం అటో fa చ , |. 
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(అయి శబంలున కె 
ఏ య 

"లబ 

కారా దేళీంబు గలుగును. ఊం అయయికౌాలము, ఆ ళూయికాల 

ము, అయ్యయి క ము అ గగ్యయికాలమ్ము సరె యాకాలము ఆ గమ్య కాలము, ఆయా కోల 

ము అయక్కా_లము, ఆ య్య కలము, అయ్యక్కాలము (జయయికౌలముి (ఆ _[ 
ఆ - కాలము) ఇన్న£ఓంబరంచైన యాకొారంబునకు (అయి 'ఆచేశంబును సంధిసరి" నేం 

బ్రుళోని మూండనసూ్యతంబుచే యాగ మంబును గలిగను, (ఆ భూయికౌలము పగంబ 

యిన -రూ 'కోరంబునతు వై భాపీకంచన నాయి నూ బేశేంబు. (“అయ్యయికాలముి “ 

అ*కౌరంబునను యగణాగనముమాయి గూ బేశంబులు కాలా. బదు నొల్లన సూ తంబుచే ద్య 

త్యంచును, పగు వా నవ సూ తంబు చే నె సెువటి గా కారంబునను (హాస్వంబునయ్యు, 

(అ యాగ్యయి కాలము” యడాగమంయును ప రాకారంబుకకాయి యా టేశంబును రాయ 

బనుననాయు బుతు నొ లుగు సూ్యూతంబులచే పూస? ల్యే 09 సుంట, (ఆ మెకాలముి రుం 

/ ఆటొ జో ర్ల శ . ల Pp కాగంబున కా దేశంబయిన (అయిి కం గా పరిళ్ళేంచబులోని నూసుమాాయన సూ 

రై 

(తంబు గే సె కొ రా చేశేంబును, సంధి పరి గృేసంబులోని వాపసు న్యూ తంబుచే 

య డాగమయ కారంబును నయ్యెను, (అయ్యెకాలముి యాగ మయ కొరగంబు 

నకుల బనునొటుగన సూత్రంబుచే ద్విలే ంబుమ, పదుమూండున _ సూ తంబుచే మొదటి . 

యా కారంబయనకు (హస్వశ్వంబునునమ్యొ. (ఆ.యాకాలముూ అయి (ఆయి ఆచేళంయబులు. 

ళయంబ'ను విఫాపగాన, బరాకారంబు (పకృతితో నుండ య డొగనుంబుగవిెా, cf: 

య కా లముి పిక్ళతితో నుండిన పరా కారంబుమా(ది కకారంయబునకుం బదధునాల్లన 

నూ _ంతబున ద్వెళ్యంబును, వదుమూండవ న్యూ తేంబున చొ కొరంబునను (హస్వశ రబ 

నునె, (అం కాలము” (ప్రకృతితో నుండిన పరాకారంబునకు యణాగముంబురా "' 

గాం బదు నాలుగ నూ కంబుచె య కార ంయునకు ద్విక్వంబును పదునూడద 

నూూరంబునే మొసలి ఈ కారం నక Og బున గగిగెను, (అయ్య ళా | Dee 



278 బాలవ్యాకరణ గుప్పార్థపికాగ్గిక, 

కాలము  పరాకాగంబుమోంయది కకారంబునకుం బరునాలగన నూత ంబుచే 

టి శ్వంబును, వపదుమూంవషన సూతి్శంబుచేం బర కారంబునకు (హస లేషంబున్సు పెనూ వ ) వీ షి 
(త్రంబుల (1: 4_1కి చే ఏత సేక “౧మంబుగా యజడాగవయ కారంబున కుద్యొళ ంబును ) మొద 

ది దదాకొరమునకు (సహాస్వత్వంబును గలి, 

99 సూ__బహా ఫీ వా సమాసాంత కార్యం లుం గానంబడ్డి 

గక ణాానూారా _ ౫న _ గ కునిలుతుండు, 

వ్యా_[[ బహు లి! సాం సమాచ సంబుయొ క, యంత్యంబున (£3? కారంబు మొదలై 

న 'కార్యంబులు చూపే శని, స్త్ ముక్కంటి; కడలి రామా, నలుసు గట్టువిలుతుం 

డు. ముక్కంటి (ఒకసన్ను లు గల వాండు= ఈశ్వరుండు) ఆను ఉహువి9పహియు 

భు సమాసాంతేంబగుచు (829 నర్శంబమయ్యొ, అచ్చిక పరిక్భే దంబునందలి ముప్పదిమూండవ 

సూగరింబు'ే (టి పస ౧యినకు ముంను లా నించువ్ర గలి7) (కదలిరా మా ఇన్నట 

(చూలు) శీభంబుకా రాతేంలేనను బహు పీ9 హో నుటకంబు గాన్సున నికారాంతంబు సమా 

_సాంతంబమయ్యొు. సముదు్భ (డను ర ణా రమ క్కు గగ్భముగలదె=ల నీ శై ఇకారాంతంబగు 

చూలిశబ్దంబుకు గలదు. ఆపదంబునో సమాసంబుచేసినప్పుడు సమాసాంత కార్యం బనవస 
రంబు, ఆ అస్వుడు పుష్నీతళ్చుగువంబుచే నీయర్థ ంబు లఫించును, (నేలుని ఇ We నుత్త రో 

పదంబు (పొ ) శబ్దంబు, సోరద ము, నాలు సనో క్ట శు ల భగ 

(నొ శజ్టంబుప్రస్వంబయ్యు.. నృత్మియందు (నాలుగు, శబ్దంబునక్రు హల్గుపరంబుకా లగా 

శనలు, ఆదేశీంబయి 4 నలున అను రూసంబు న్స్టంచెం గట్టువిలుశుండు, పర్వతంబు 

ధనున్నుగాయ గలవాండను బహు వీ హి యందు (ర్క కారంబు సమాసాంతంబయ్యె. 

నిస్ర్రీ ఇ వాచ్యంబగుచో నుప మానంబఖామోంది మే 

గో 
ఎ క్రలరులోడి = ననబోయడి = పూయోండి = విరలోత్మి 



గీ 

జషరాసనప పరిష్ఫెదము, yg 

స్య... 2 హువీYహీ సమాసంబుచేత ;ననిత) పొవ్యమైనపు డుపమూనపనంబు 

మీది $మేనుి శబ్దంబునకో (బోండి" 'శబ్దబాం బేశంబనస. ఊఉ. అలరువోయీ; ననబోండి 

పూబోయడి; విరిబోండి. ఆలరుబోయడి ఫ్య పుహ్సుంబువంటి మేనుగలదియును బహువ్రీహి 

యందు (మేను శబ్లంబునకు (బోడి, అనునది యా దేళశంబయ్యు. ణు (సనబోండ్తి ఇ 

త్యాదులు ఒహువీఎహీ సమాసంబులనిణయు, వానియందలి (మేను, కబ్టంబునకు (బోడి 

అనునది 'స సర్వా దేశేంబైనదని యు, సూరి గారి యూశీయంబు, వాస్తసంబున నాలోని 

పలా (అలరుంబోండి, తీయంబోయడి, పూ:బోడిఇత్యాదులయందు (పోండి, కయినా. 

(మేన్ఫుశబ్దంబున కా బేశంలుగానచ్చిన (బోడి, శబ్దంబు కాదు. (4 మేను, శన్టా బేశంటైన 

(బోండ్సీ శబ్దంబనిస సమ్మతించిన చో .మిందుబో డి, ఇ త్యాదులుసాధు వుల్లగును గాని,మిందు6 

బోణి, ఇత్యాదణకారసుటితే రూపంబుల సాధువులగును. పోడి, శేబ్బంబని గ్రహించి 

నో బక ర్హక పరిగ్ళెదంబులోని పఠువమూ కవ సూతింబునందు నడం గ్వాదులలో 

“పాడి, శబ్దంబు: న్నది కావున “పాణి అనుణకారఘుటిత రూపంబు సానుసనసటయేకాక 

“మించుబోణి? ఇ త్యాది రూ పంబులు శా స్ర్రీయంబులగును. కావున యో కిందిప 

దిమోగంబు సొధువగుచున్న ది, కీ] గీ! _ మీటిరతులకుసురతొణి మిందు, బోణీ 

తారా-4ఆ. మజడయు “పోడి శీబ్బంబుపరంబగుచుండ నుదంతంబులశే గాక సరా 

జంఠపూర్వప దంబులకు నుగాగవుంబగును. అంగున శా! అయ్యా మోరలుచాతే! 

4 
ల Fg ల ల ల బళ wa 

| | టి బప 

బాగంణులా బావో జన్ములో (దోపదక్ | దయ్యుంచో లి సరింప6లగా వసు శ లే 

జూచు నాదిళ్యులో” పొంచా-లిఆ, ఇత్యాదుకా ౦"౦తే పూగ్వపనక స్థరమ్ములందు ౬. 

బూర్ణానుస్వారంబసా ధునగు. 6అలరుంబోడి, నసంబోడి,. విరించోడి? ఇ'తస్యదులందుప్ప ర 

పదంబు (పోలి కబృరబుకావునః onl పృపదలబ నకు నుగాగవంబుర" గా (.బకారం, 

బునకు సరళా జిళశంబనగవో నా జేశసరళంబునకు మ ందునర్భబీందు వును, పత్కంబున(బూ, 

ర్లైనుస్వారంబును గలుగును. కనక(బిసమాసంబుల లందళిస్టూర్వ పదంబ్బుపె నస్థానుస్వారా 
వూ. 

దులుండవలయు. సూరిగారి మకంబునల బూగ్యపదంబుపై న రాను స్వరం బు “మించు 

ath 

బోణి? ఇత్యాదులందు ఆఇకొరంబును సళా(ర్త్రీయంబులు కానలసీనచ్చును. కాంబట్టి 

6“అలరుంబోండి ఇత్యాదులు బహువీ9హిసమాసంబులనుకొని ప్ర కృత సూక)ంబుచేబహు 

వీహీని “మేను శబ్బంబునకు (బోయి? శగ్గా గేశంబు కలుగునన్న విధికి సూరీ గారి భమ 



వ్ట్స్లీ) హాలవ్య్యాక్ రణ గుస్తార్థ పానీ 

జమ్మూలంబ శి గంప్+ంపవ కల 3మును. “మ సుమని + సల్లరీ తహ సుధానరసికు. na పప ప 

అవి త er fae, ,' 

జ్యానియా | క మరుంబా9య ఫుగంభ యా చిగరుకట్రానో పోడి. నీశేతుక వసుం కళా 

న శ 
mpeg క్ జ్ కస గా అల్లి. 

ఫూవుంబోశే చుభాంశు బింబసునుమాఫ్రా ళా సెప్నీకే “పంమో | రాపీల తేలనగ్సి న్ తె 
టట 

' + జి i + ' mn ఏ 5 ర 

గను ల్ న్ స నాకీ జనుల్ ) సదుం ర అ, కజలయంపోయహుంను.. గె Ry శ్రే గొసకి సా 
om. 

ఇ mR లయ h అ మ్ త డాలి ల గోటు Th an పొ | (1 లగంసీరి; టి క రాటం tL NOMI ATSDR (టి త a wn) ౮ లగ! గై జే 

మ్ము' పొంవా-తేఅ, కము మెలటుంయసంయోంనులు పీసా? సర లి మిస్నటుబం గాగుతా] - 
On 

ముర ప్రై వ్యు (గ హింపంబోవరత్న్నై న పరి*యము--!ఆ, *మ॥! ఆయింస్థాలగే! "నులు 
{1 

గ్ల జ] 

గుంచో౭డివ నించే నోరు ఇహుకుంఫీబించితా ర₹్క-క్ఫ్ తిక వరాహ.-8 ఆ, “మ చిగుకుం 
న a! 

బోయి రె టుంగ జే యదుపల స్త్రీ లెన్వరని నిందులే; దగుగదాి కొ, “| ౮హానన 

a) 

న. నాటీ ఛ జ్ . ము లిగినబ్బుడ | | ఫ్రా వుల పం టదులరం 6 బతుల.న సందులు గొ | కెన్ పంల గౌ 

Ce 4 లే నా " | జో న బ్ . యొ కాశ క, అలభుంగే డల గోోనల | నలగ. (శుముఖు నీఖి నగలను 
౧ 

చుకొ | వలపూవాడక యుండుము | లేల్టావుఫకించి వికచతామరసా తీ? పా-1ఆ, 

రగ 

“వేబ్బ్పుంబువుంసోండు? య.కా-1ఆ 1 ఏ | పృటుననలరినమవలం . బుకునువారల 
నా ని దు 

కుదేకు ప్రావుంబే కి యము శీఆ “| మునుఖు ల్లి 3 బీ వియుం |! ననహాంళుకో 

గారవించి Br Mn టి WW hyo seen sill 

Pissed nda] 

Tor మలమున్నా dr ముం irs 

ంసంఫ్ర ౮ దీల్కం వా) నీవూ శక, క! చలుపముల పోయ నీ | తరిరి సాం, డై 
గ్ 

| , ళల చ్ 1 టో y థ్ జ ౪! ' లట శ్ర ల్ Wn జో కే శ స ళ్ - 
చిమ్మితే కు లంగ్ సయ వీత. | తులువలనపవకలు తడల | దవిఠా కుంబోంగ 

Laman aI PIRI A KA 

, RES వాల నారాల 
(క్ట లత ఇటా స 

రాకుంబోండి చుం నలంతి యె యి స్టనునో' ఓఏ: గల కోం. 
జ ఆలా! WY 

ఖత్ ఆ 
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ద్ర 
౦6౫ ర. 

Ta హం a ' 

స్యా... వ్వంవ్వసమాసంబునందు. బూ*గ్వ ప దాంతంబెన బుకారంబునకురవక్ల ంబు 

(వక్చి నైకల్పికంబుగా నగును. ఉ. మ్యాత్రపితలు; మాతాపితలు. “మాతంపితలు 

ఇన్నటం బూర్వపదం వెన మాతృ] క్దంబు బుకారాంగంబు, ఈసమాసంబు సిద్ధసమో 

సంబు. (అనబ్భృతో ద్వం ద్వే” అనునూత్రంబులే నుత్తనపదంబు పరంబ'ససమండ. బూర్వ 

పద బముకారంబునకు విధింపబడుదున్న యానజొా చేళంబును బాధించి యంతకు మున్ను 

(ప్రక్ళ తసూహంబుచే రేఫాదేశంబు కలుగునని భాపంబు, నేఫాబేశంబు రానియపుడు 

(ఆనజ ల" ద్వం ద్వే” అశుప్రూర్యో క సాంస్కృతిక వ్యాక ర౭నూూ[ త్రేంబున నాబుకొ 

రంబున కానజొ దేశంబుగలిగి “మా తెపివలుి అనను, ఈశలేఫా దేశంబు 'ద్వంద్వే 7౫ 

ర్వాణిశేదీ ర్థాక్సరలో పివికల్పతః' అనుకారిక చేతను గీర్వాణద్వంద్య 'సమాసంబునందు 

(సిదస సమాసమందు) డిగ్భంబుతేరు వాతే వచ్చుబు కారంబునకు శేఫాదేశీంబు కలుగునని 
జి 
ప్పటచేత “మ్మా తపీక్ళేబుద్ధినంఫోధి పు(తింగొలుతుు, ఇత్యాది కవి(ప్రయోగంబులు సొ 

ధువులమ్యు. (హస్వంబుతరు వాతపచ్చు బుకారంబునకు నీసూ(తొంబుచే ఫా దేశంబుగ 

లుగదు. అందున (పితావు(త్రుల్కు అన్న యానజా బేశయు కభూపంబే సాధువగును 
గాని (పితప్రు(త్రులు, అని శిఫాదేసంయు క్షఘాపంబు శా స్ర్రీయంబుకాదు, గీర్వాద్భం 

ద్వసమాసంబునందు (నీద్ధసమాసము) (హాస్య ంబుకేరు వాతి పూర్వ పదసంబంధి బుకారం 
'జునకు శేఫంబు రాదుకానున నే యా కింది పద్యంబున6 బికృళబ్బంబు శేఫాజేశాంతము 

శాలేను, (క -నా నుముల బితృసితా మహ | నామంబులశు గ బిభువనా వుంబుల సాం 

(గొమికు లెజీంగెంతురునము! నా మొన నీషుంనను జూ క్కు.లడరకయున్నకా., మజీ యు 

నీరే ఫొదేశీంబు సంస్క్భతన్యంద్వంబునందు. నానజొ బేశంబువో లె సమా సచకమా వంక 

మెనపదము (కడిపటిపదము) పరంబగునప్పు'డీ దానికి. బూక్య్టంబైన పదంబు యొక్క. 

బుకారంబునకు వచ్చును గాని బహుపదంబుబు మేశగించిన ద్వంవ ౦బునందు జుకొ 

రాంతపదంబు కడేపటిపదంబునకు6 బూవర్యంబఎదుండని చో (శుకృతశేఫా దేశంబు రా 

దని యెజుంగవలయు. కావుననే "కేఫా దీకరహితంబు లైన యీ క్రింది! పోగంబులు 

సాధువులగుచున్నని. శే॥ గీ|| నూత్పపీశ్చేదారష్ట త్రక థాతృశ3స | హ్మ సకంబులు 

సంస్క్యృతిన నుభ వింప6]బడియె నెందుల నెవ్వనికడలువాండు || నరుండనిత్యత నూషీంచ్లు. 

టరయనిరవు ' క] మాకృృపీక్స గురు ఎ వక్కంగ | నే తెఎన్రక, ఇ స్బటి న్వంవ్వంబునం . 
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ట్రస్టీల బాలచ్యాకర అ ను పెగ హ కాధీకో, 
| జాని డు 

సు నా కేళీద్దంణు కొడభటీ వనంబునకు ముందురా లేగ, కావున చేసానోశీయు కొంటు - చె 

గాని యానజోొ చేశంయయు 'కంణుగాని కాలేను, (ఉ|| క తియసంక్యు లై అ భరణిగావంగ 

కిన చాలు పా క్ల య సహా సుగలన cx x కం ల బుట్టిన వారు (బావా థె | క నియ వైళ్యేభూ ఏలనయగాః గలనాలుగు జూతులకా స్వ 

వా! ర త్రము దప్పకండంగం బనీనినుంగావిన యురి భుమాం | ఛా కృరఘువ్షీ తీళు 
య 

లం ముదంబునం గాచిక మేయుగంబునకొ, ఫార-అని, వి టి, ఈపద్యంబునందు 

(మా ంధాక్భ్ళర mob కులం. అనిస చ్య్టంచ్వంమిన సందు మూ వగా ర్భశేస్టంం క కీఫొదేశేయు 

కొంచె భారతంబునందున ట్టు లెంచియ నే డినము సూపకబి, (గీ! సరటముకా ౦" ంత శీజంబు 

వా తూ! ం me సర షాణ్య న 

ద్వంద్వ మైన | లేఫవుగుచుం (బవ ర్లిభున్భక ముగాను, | ప్యతివరహాయవాగ్వభ "సేత్రము 

ఖిను | రా ఫిసందికపాదా బ్ఞయన్న యట్లు, కోవిసం-(స4 'సుంలీరీ ల, అనుపద్యలక్షుణంబు 

Pa 

నకు లమ్యంబుగాం జూా "పెను, అప్పక వి చుపద్యచతుర పొసంబునందు మొ౦ధాకృళబ్వం 
యా థ్ యి 

బు భారతరచనాసమయంబున బుకా రాంకంలుగాే రచింప ంబకినవనిమయొంచి శెఫళ్టిస్ట 
| యలు 

మెన య కశురంబులకు రేస్టశి స్థంబుగానియక్నర బు (సొసంబుగానుంతనచ్చు నన్నదా 
నీ 

నిక వైపవ్యం బుదొవాదననుంబుగా నితహాపిం'బెను. కొన్ని(ప్రానీన ఫారత ఫు సకంబుల + wy Pn 

~ 'శేస్థయు. స్లో కంబు గాను హాటకొన్ని టియందు “రీసపిర సొలలయి గను పొంధాతిళ్ళృశబ్దం బుం 

జనమును 3 కావున బూరోో క్త కికవు లిష్టటును శుభ యవి[యిగా నష వ్రాయపడి 

_శా్ర్రంబున రమాంథాళ్ళరయితి స్ప డ్రి అన్న దండ ంబులో రుత శ కబ్టంబుసమాసచర 

మాపయంబు బు (కడప టిపవంబు కానదానికి. బూూో్టంబున ౦: మున్న మాంగా తృేశబ్టంబునకు 

శేస్థా దేశంబు రావచ్చును. ఆ మయా దేశేంబు వి భొన గావునమాంగాక్ళళ గ్గంబు వ్వంద్వంబందు 

బుకా రాంతంబుగానుండపద్చును. (మా పకల అన్నవన్వంవ్వుంబునందు శేఫాజేశాభా 
| ళో ఇ wn. శి ni, అట ON 4 PrN ల 1! pa పంబునందు నా నజ దేశీంబువ అమా౦ంభఖా న! / pn క్షీ ఢీ wy అన్న చోత్వున అ షో జేశంబురా 

నియపుడు 'నానజొ జేశంబుర"దు. (ఆనజ్బ్భతో న్వం జ్వే, అసుసూ్యూలింబుచే నిసీః తం" చన 

యానజో బేశంబువి ద్యాసంబర్క: వాసా ంబులునుుయోనిపంబం? వాచ శబ్దం ఇులుంను, నైన 

బుకా రాంతపూర్వస సంబులళే వ వద్చును. (యూ తొపిథ లుం అను పో మాతృ శబ్దం? మం యోని 

: సంబంనవాచక ౦బు. (హోతాపో శలు . అను ద్యంద్వంబునందు సే తృ ళబ్దంబు విద్యా 

సంబంఫవాదక కబ్దంబు. కావున నానకొ జేశంబు సాట్స్ యంబు మాంధాతృళబ్దంబు వి 

_చ్యాయోనిసంబంధవా దః పకొంబులలో. సేదియుం' గానియంగున. “రేఫ? కీ శా భొపప క్ష ౦బున 
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బుకా రాంతయు కంటే సొధిస్టంబగు, కావ్రన నప్పకవి బుకా '67౦తంబనియెంచి నఖ 
ren 

వస్త (పొసంబు నకు నుదెనాసింబు?”6 జూపుట సర్వపి' ంబుల రమణీయంబని 
యలు 

యెంచవల యు యన || పితుగ్గ శేగుణం మాత గార 'వేణాతిరిచ్య "లేళ అనుశా స్త్రృంబున 

మాతజనకునికం ఈ బూ “జ్య ముం? లగౌన “మాణోపిసేల్వుి ఇ త్యాదిద్వంద్వంబులం 

నీ గ ందుందుట వె నయ వయం దు జననివ *సకి శబ్టంయ ముంగర: త్ర 

! | ల ఊ a షీ ఇ? వ మ ॥ 

95 సూ...నమాసవిభ కికి తోకంబగు అటువకుం గాదు, 
mney) PP , 

రామునిబొణములు | సగరనఫువచనములు [| నేనెలుంగు! గుణ 

ముల పోక, 

# ఇ క అమీ శో 

వ్యాాల-సమాసంబులమొక్కు. విభక్సిక లో పంబుగలుగును, తత్సమపరిచ్భెదంబు 

నందలి ముపష్పచి! మొహందున సూతరింబుడే విభ సు లకు న్న విహింత్రంబెన లాగ మంబునకు లో 

“ys గ > శ జో , వ? ల్ పంబుగలుగను అహూగమంబయుినుకా వున బిళ్ళకి క నావ్యనయనమై సమాఫసంబున6 బెగె 
ఇలు అటే జట / టం | 

ను, నః వ ఫొదులమ జనో “ఉఅదరరుంన తేళుండె మగీంకాలంబున జ్జ ంగంబు అం టూ తంబు 

భి ల లి భ్ 

_లెనను శృం గాఎయపవిశి న మనం చే కాప్" న్న నహోర ంు నా సబో క సమంజుసమగు 
లో 

అ ర; 1 0! " 

నట్టులు లణాననువిశిష్ట ౧ కెనబిథకి. యంచే విసన్నిళ్వఫర్మంబు  పర్యాప్తంబగనుగాని 
€) $e చ్! 6 లి 

రా 

m 

లడాగనుంబుబి కి దిన = వలవిభకి యందు. దాద్భశన్యనహనంబు రానేరదు, కాంబట్టి 
అంటే 

సమాసవిభకికి లోపంబు విధించునో లడణాగమ యు సృష్టలంబులో లజాగమవి శిస్ట్ర 

విళ్గకికి లోపంబు (పొప్పీ ందుచున్నది, “పాపి పూర్వకో హినిేన;) ఆను శాస్రం 

బున (యవాప్పించుమున్న లశాగమలోపంబు రాదనియు6 గేనలవిభకి శే వచ్చు ననియు 

న ఫూర్వంబుగా నిషేగసంబు సూత్సితంబయ్యె. తత్సనుపరిక్చేదంబులోేని యిరుసదిమూ ౬. 

చవ నూ క్రంబుచే విహితంప్రైన నిగాగమంబునకు లోపనిపషేగంబు చెప్పంబడ లేదు, ని 

గాగమంబు డుమంతేంబునకు విధీంపంబడనది. కొన “నాయాగమంబు పరిక్భతికి నవయ 

వంబుగాని విభక్సికి . నవయవంబు'గాదు. కోను లో పంబునకుం (బసకి యేలేను. కటా, 

రెముని భా ౧యుజబుి ఇచ్చ! ఓ రామునియొ భృ బాంంంబులని విగ్సహంబుండంగా6 బూ 

ర్యోత రపగంగుల సంబంగంతాన యొ, స WE 'మావిళ్లస్పలకు ఫాల్ న ంబుగశి గె అనంతెగ 

ను “దానునిబాణి అనువి శిష్ట ంబుకి ౦ ₹ ఒం దిరిగి పర్ణథమావిభక్షి యావయించె ఇట్లు 
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తక్కినయు దాహరణంబులయ దును బూరో్యోన్త గపనవిభస్పలు లోపవిందునని యు విశివ. 

సమాసంబుకంటుం దిరిగి యాయావిభకి యుప్పతిల్లుననియు నూహీందు కోవలయును. 

సరసవువచన ములు) ఇచ్చట సరసములు _ వగనములు? ఇట్లు క ర్మధారయవిగ౦హూం 

బుండం బృక్ళకనూకంబునం బూకర్యపదబహువచనంబునకో లోపంబుగలిా. తత్సవప 

రిచ్ళేదంబునందలి నలువదియవ వ సూకంంబుచే ముగాగవుంబు పళ్ళ తికి విధింపంబకినవి 

కానునః బృకృతసూక్ళింబున డానికి లోపంబు పీసకింప లేవయ్యె, తత్సమపరి కేం 

బుశందలి నలువదియొకండవ సూఠరింబుచే మునగ ర కకార్వంబు ముగాగవొంబునకును నగ 
ను గాన సంధిపరిశ్ళే సంబంన ంచని ముస్పనిలరె రండవ సూత9ంబుచే ముగాగవుంబునకు6€ బు 

వర్షంబయ్యె,. ఫుర్షంవైనచో 'సససఫుననన ములు అను విశి స్ప్రరూ ఫంబగును “వేవిలుయు, 

ఇచ్చట. బూర్వసనం్షైన (క కబ్దంబునన సహాప్సు మర్గంబు దీనికంమె6 (బైథమావిక్షి 

యుప్పతిల్లి సమాసంబుకాన (బహువీహ్) బ్రిక్ళ తనూతే9ంబున లోపంబుకొలిగె (గుణ 

యస గుణములమొక్కు పోక్క ఇట్లు విగంహవాక్యంబుండ యొక్కా_గివిభ కులు 

లోవ్నిం * లట్టునకు లోవ పంబునిసేధింపంబడినది కావున సమాస నుటితలకారంబున క 

లోస్రంబురా లేదు. ఇచ్చట సకాసశబ్దంబు వృత్తికి నుపలక్ష ణరిబు, కనుక (జాలరి, 

ఇ త్య్యదితస్ధిక నృత్తియంగు విభకి లో పంబుగగగ, 

లిం సూ.___క ర్మాదులకుం _బాధాన్యవ వతృయందు ధాతుజవిళ్తే. 

 పణంబులుక రతోడంబో లె వానితోడసమనించు. 

.. రాముండురవీంచిన భృత్యుండు - రాముండువాలినేసిన బాణ 
ము - రాముండుగోనునిచ్చిన విపఫుండు - రాముండు వెడలిన వనంబు- 

రాముడు వసించిన పర్ణ గృహము - రాముడు వసీంచినవోటు, 

& , వ్యాలాకర్త ముఖ్యముగా. నెజు నేటుదునట్టి వ్యాసొరంబు కర్మాదికారకంబుల 

: ప నారోపింపంబడినచో ధాతుజ విశేషణంబులు కర్ర కుంబలె6 గ ర్మాదికారకంబుల 

కును విశేప.” బంగునని యిర్థమ్ము- ఉట. 1 రాముడు రతీ ంచినభృత్యుండు, 2 రాముడు 

చాలినేని సవ 'భాణము) 8 రాముడు గోవునిచ్చిన విఫు9ండు, తీ రాముడు వెడలిన వనం 

కా 5 కాముడు వసించిన న పర్ణగ్భహము, రీ రామంథు భనంధ్లిన వోటు ( (1) ఇటభా్యో 



ననూనపరి చ్చేదను) లిరిక్ " 

ర్భంబెన రకీందుట్క రామునిచే ముఖ్యంబుగా నెల వే్చ ంన గ్ద్ది. అయిన నట్టి రామని స్ట 

మెన రతుణ భృత్యుని "పె నారోవపింపంబశి ది కొవువ, భృతు ని రక్షీంనిన రాముండుు 

ళా 

అన్ననాక్య౧బున రకీంచిన అనునది రామునకుంబలె (రాముండు రక్షించిన భృత్యు6 

డు, అను ప్రకృత వాక ంబులో6 గూడ గవ్షీంచి అనునది భృత్యునికి వి శేపుణంబయ్యె 

ను, ఈవాశ్యంబున రాముండు కర్త యుకు భృకత్యుండు కర్మంబును గాన నియ్యాది కర 
“ల 

వ్యాపారంబు పై నొవోప్ం వినందులకు నుదాహరణంఖా (2) ఈ వాక్యంబునందు [ఏయు 

ట్ర (కొట్ట ట్ర అను ధాత్వర్థంబును నెణవేర్చలంగా రా ముండు (పధానుండు, ఆయినను 

నట్టిక్షి) యను నె వేర్చుటకుం బ్ర)ధానంబుగా బాణమే విపకీ ంపంబడినది కావున (బా 

ణముతో భాలిెనీసిన రాముడు, అన్న వాక్యంబున (ఏనీన్క అను విశేషణంబు రాముని, 

కీంబలె (రాముడు వాంఎిచేసిన బాము (అరు, పఎకృత వాక్యంబునం గూడ (ఏసీన్వ 

అనువి శేప.ణంబు బా:ణంబునకు సంబంగించె, కొట్టుట లో రాముడు కర యును చా 

ణంబుకరణంబును నెనందున నియ్యది కర్భృభ్యా పారము కరణంబు పె నారోపింప బడి 

నందుకు నుదాహరణమ్ము (5) ఇ ఎక ఓషద్భు (క్రియ రాముని చే. ప9ధానంబుగా ని 

ఆవేయుపందగినది, అయినను నట్టికి)య విపు9డు "నెజు వేర్చినట్టులు వివశ్నీంప ంబడీనది 

కావున (విపు)ని కొకు గి గోవునిచ్చిన రాముడు, అన్న వాక్యంబున (ఇచ్చిన, అనునది 

రామునికింబలె (రాముకు గోవుని చ్చిన విప్పుడు అన్న పృకృ్ళతవాక్యంబు నంగా 

డ్ (ఇద్బిన, అన్న కుని విఫుఎలికి సంబంగించె, ఇమ్ము యవ. త్యాగంయు త్యాగ కిరియ 

కు గర్వ రాము(డును త్యాగంబునకు నుద్దేశభూతుండు విపు9ండును గాన వాక్యంబు 

సంపదానంబు పె పెం గర ఎఖ్రిగౌలేవర్స వమూానోపింపంబజినందులకు నుదాహరణము (క)ఇచా 

టవెడలుట్క (నిర్ణయించుట అను కీయ చేతనంబునే నెజవేర్చం దగినది కాన రామున 

కు బధానంబె సకువ్భయించును, అయినప్పటికి 6 బ్ర తీ నూ తేంబున నట్టి చేతన వ్యా 

పారంబు ఆచేతనంబెన ననముపె మోపంబశినందున ;సనమునుండి వెడలిన రాముడు? 

అన్న నాక్యంణిన (చెసిన, ఆను శబ్దం? బు రెమునకుంబలె (రాముండు వెడలిన వనంబ్యు 

నీస్రళ్ళ త్ర వాక్యంబుకగాశ (నెకలిక, అన్న దియ చేతంబైన వనంబునకు విశేవణంబు 

గా సమున్యాయించినది. ఇ.నగొఏ చాముడు వనంణుకుండి_ విజిఫోయినందున (వనము 
9 

జ్రఫాశానకారక ంబయ్యె. నర్త్మష్థకి య యఫాగానకారక 0౧౫ పే ము సంక మిం భయేసిగ గిగుళి 



206. జాల వ్యాకరణగుప్తార్థపకాశిక, 

మ్ నియ్య గి యుహయెబారనాం య: (ల ఇచట నసింనుటకు ముఖ్యంబుగా రాముడు 
ఇ 

కర్ణ , ఉలి కై శాసక్సి యు సర్శగ్భుచాఎబు బి నానోవంవంబశినచెి కొన (పగ్గగృహామందు 
మ bn] ' 

వసీంచిన రాము క్కు ఆన్న వాహ్యోంయిన (వసించిన అనునది రామునికింబతలె (రాము 

నించిన సగ గ్నహము, అన సక్నొలే వాళ్నుంబు "ఇస; సీం చి డు వసిరిచిన సస త sy స్స & వ స్ స న జో సు (స న్య. అన్న 

వి నేణంబు పసగ్భృ న ధన సమన్వయించిన ది, ఇన్నీ రామునకు బగ గృహమౌప శే 
{a Tal రం రు 

॥ త క శో , శో మ తే. ఖో a ny 

EN కారా ంుగావ్రున, nen ఫ్ర స యనక గకాౌరగకి యు పె సంబంధింప6€ పె సినందులకు 

నియ్యాదె దము నెట్ యు, (౧) చని దెంానంంమునల గరాపం చభిదానితయందుంబలె( 
1 ౯ " ళ్ రుం ' 

“గర్భ (కియ యి గణం పె నారోసింపసంబకే నద. సంస్కృతి ఎ రణంబునందుంగూా డర 

గరు వ్యాహారంయు కర” షైనెకారకయయ్ముపి నావోపిందుటగనలన గాని 'తెనుంగుఫాొవ్న 
am 

(రామును రకం చిన భృమ్యుండు, ఇత్యాది నొక ంఒ0లలో ,రశీంచిని అనుదానిక్తి రా 
టి | 

ముండును భృభ్ముండును, కర్త శౌనక ల (10 Constfucti0on) సంస్కృతే భావయం 

దు నీక కిియలోం గర సన్ను గ ర్మాదికాక రంబునకును నస్వయంబులేదు. ముటీయు 

వ 
ఎఎంటి ల్లో 

అష రల శ అట్లీ రో ఖో . a: “ము 0 వ భాద యందు గర స వాంపొోగం ష కొర కంబు సంక్ ప స స్క్బాల భౌహ  న్యాపాగం ము కర" శ్ర రకంబులపె సం రమింప6 
అనీ గ ON "4 జక అ క జ 4 క న గ్ అష్ట సో 
Mrmr స సి శద యప ఇబ భాం బులు ఇ" ట్టి ప్ర ఖా సిల్గ్లుచున త గి yp శ్ర స్టే సి సకం ము న్ న్న క్లులు స్సు 

రించుచుండును. తేబుంన ఫెపహయించు. గర స్భృక్ కూ రోసణబలన నట్టి ఫర్మంబు స్ఫురిం 

చుటలేదు, సృ షాగము కి కొన్ని సంస్కృతే బాప యంనభి బహాకంబు లుబొహరింపంబ 
రు 1 ట్ర 

అ ఓకే జాల మీ! 

డును. 6 ఉ|| అ చి చన Fe లి నగును న్ని) వస్త సంజన వాక్య ంబిట్టులు ౦ డవ లెను, 
ఖీ లీ లు 

“కూరఃసా॥ వస్ నొశ్చనత్తి * (సూరుండు లెస్ప్సగాల గ గతి స్లో నకుదు'న్నా డ్ఫు ఇటు 
య 

నజకటకు.. 'జీంవక్తుండు కగ యును గతి సరంయినెనను మొదటని చ్చిన యుదా 
అఆలు న అంజ మ్ 

హరణంబునందుల ఇతి నే నజమంనుం Xn గాల జీయంబడినది* అందున శూరునిప 

యాసమవసరంబు బేసం వ నే కత్తి సృయంఘగ నసనంేటి సొకర్యాతిశేయ ౦బు గల 

Cem ల, f a » | గ్ శై దని స్నురించుదున్న ది. న సా) పనంతి? (ఇ కంబు న నంకుముశ్నలి ఇచ్చట నం 

డుట మనుష్యుని వ్యాపారం బే నను న, య్యుదిక గర నంటు CE యింగనంబుల పె సంక 

'మంపలకేయాటపలన వానియందు శుపష్కు-ళ్వమార్ద వాది ర్మాతిశయంబున్నట్టులు శెరి | 

యును. (స్థాలీనంకుభున్న 4 1) ఇబనంకుట యమొకానోెక్ష' 'దేవదక్తుని వ్యాపారం టైనను 

నీ ఖో 

వెన్ననై యన్న ంబుడుకునం ఏటి పలుచనితే సము సుద లెన సా 

A వ ఫశరంకానలంపాన. సూ పై మూగి 3 కితందున' చానియందు (స్టాల్ 



జ (| 9 (| టి కీద్దికపక జే నము, Ty 
a ప 

స్రోశ్యో తీళీ యంబు కొలపునీ_ విశేదప శుదూశ్న ది, డుగా ఏక ంబుల( గగా్యాపోరోరబు 

కర్మాదికారకంసుల పె నొరోపింసంబకిననో “రాముకు రకీంనిశ శృత్యుండు? 

ఇత్యాది నాక్యంబుంను = గరయెన రాము: కును, కర్మ కారకం చి 0; భృ ణ్వుంకును 

: a థ "న A శ్ర? ND) mma గ జ జటా వొాక్యాంతగ్దతు లై కట్టలు సా | ప . సాన తి తై ఇత్మ్కాదె న్యా 3 “ర ంబులయంగు oy Fy ష్ట్ర 

కారకంబులతో బాటు భూరాదికర్శలు వాక్కొాం లుకాలీఏ, ఇటు భొహేగరయం వగు 
కే 

/ లని అంప్ బ్య క 

బున గొన్ని ఇదంబుబు కలవు, 

దితపరివచ్రేద 

విభ క కంత ంబువైన శబ్దంబు" మాది భా వార్గమతుబ నదుల యం 

దుః బ్రియోగించుష పృత్యయంబులు త పతంబులనంబడు. ఇసిపిత్యయం 
య లు 

బులను విభించెడుభెగంబు తశ ధ్ త్త రిచ్చే Tern Hg 

1 తనవరకంబుతాంరంబునండదగుు. 
వ్ర యి ( 

|. 

'త్యార్థంబనంగా భావంబు - హమ వ్ర వను గ ఏంబునందు (బశారం 
సఖ్య 

బుభావంబు ॥ రాను. సితనము - శాముతనము - మనుమనితనము - నీ 

తతనము _ గొప్పతనము = కొటకేనము - నగించనము - పగ్పిదనము. 

వ్యా... “వేని పఏత్యయంబు త్వా ంబునందుల గంగు సంస్కృృళంబులో 

“ రామక్యం, పౌత్ళళ్వము? ఇత్యాదులయందు త్వ పగక్టయంయయి "తె సయ. చేయునట్టి 

భా వార్జంబునందు6 దిలుంగు భూహలో (తేని ప్యూకంబ (వో గాలము) శ్వార్టంబనంా 

భావంబు పం భతి జన్యబ్ ఫంబునందువ బృ్ర)కాకందు ఫెఎంము. వాతాపి: స్థితి శల న్ని 



ష్ట్ర | జాల; ప్యాక్ రణ గున్రార్ట పశోకీక్ 

బుట€ినయరోజూనరంబులోే వి శేప ందుగాయటోచునది ఖభొనంబనంబకు, పత్యయరీటీ రు థిషా 

నకు ముందున్న శబ్దంబు ప9కృతియనంబడును, ఊఉ, రామునితనము  రాముతనమ్సు, 

తత్సమపరిచ్ళేదంబులోని యిరునదిమూంశవసూతింబుచే నిగాగమంబు వై భాషికోంబు, 

రామునియొక్క థగ్మంబని యర్థమ్ము' ఇం (యొ వ) అనుషప్తీ విభక్తి కిముందు రాను 

ం శస్టంబున్నయది. కాననదిప9క బతి, రా 'మళబ్దంబునకు రాముంచర్థము, రాముండనలా 

0 నుత్విము (ము తనము) గలఫ్పురుషు6డని నిహ్యబృస్రాళ్ళము. రెమునియందు రా 

మళత్వము (రామునితన ము ని శేవణంబుగా భాసించుదున్నది గావున నట్లియరంబు 
టు ఇ 

భఖాపంబునాలండు, కానికి) యా పరి చ్ఫేవంబులోని ముప్పదియేడఐసూకగింబునందలి భావ 

శన్ఞార్థంబును, (పకృతసూశంబునందలి భావళ ప్రౌర్జంబును నొక్కాటియేయని భ్రమింప 

వలదు, *నునువునితన ము తత్సమపరి న్ఫేనంబులోని యిరువది నాల్ట వనూతంబు'చే చెను 

గుడుమంతంబు గావున నిగాగమంబు నిత్యంబు. కావుచ “రాముతనముి అన్నయట్లు 
cn 

6సునుమతనము? అని పక్నంబున నస(గాడదు, మనుమునియొక్క_ ధర్మము ఇట “యొ 

కి పృత్యయ ౦బునకు ముందు “మునుమి శీబ్దంబున్న యది, కనుక నయ్యాదె పకృతి, 

మనుమ6 డనంగా మనుమనితీనంబుగల _ ఫపురుషుండు ఇళ్లు “నీకతనము?  (నీతౌత్వము) 

ప్పతేనము (మహాత్తే యు) కొటితేనము (న్యూనత్వము) నల్ల (ధనము (నీలత్వము) ప్రల % 

ము (ఆన్లుకష్ణము ఇత్యాదులు. న నల ఫుల శేబంబులవంత గుణవాచకంబులు గావున కత 
ను ౧”౧౧ (౨ 

& వర్ణ కంబు పరంబ*నప్పుణు సంధి పరి కేదంబులోని మున్బ్స దెయేనస సూత్ఫంబున ను 

"గాగమ పాపి చే నర" నుస్వా్టా౦"ది కార్యంబులు గలపయ్యొను. 

9 సూ__ఇటవి'కేషంబుత్సర్దంబున కు ఏఫ' వనుభెొధకంబగు, 

స్పష్టము. 

వ్యా--- ఈతద్ధిత పఠక ర౭ంబునందుల (గ్రీందవచ్చునట్టి వి శేవ, న్యూ తేంబులు (ఆ 

పవాదనూళ0ంబులు) తన్క పర్ణకవిధాయకంటైన ఫుూర్యోశ సామాన్య సూతరింబున కు. 
నికల్చ్పంబుగా చెధకం౦ంళులగు, అనంగా. జిన్నాదులు మున్నగువానికి న్నీ క్రింద కశ్రిక్షో? 

వర్గకాదులు విగేషిం; విధింప౦బడెవను బక్నేంబున తని దగ్గకింబు తప్పక కలుగునని 

ఖావయబి.. గ 



రద్ధితపరిచ్ళేదము. లి) 
వ z= 
కే య్యా 

= చిన్నా దులకు టీక వర్ణి కంబగు, 

లొ న్నక ముక కన్నె శీకము || చిన్న ఆలా కన్నె అ చ్యుము అ గో 

జీవ - మిక - లంతే _ ఇత్యాదులు చిన్నాదులు, 

వ్యా విన్నమున్నగ శస్దంబులకు 6 బ్రిక్ష9 . ప క్యయంబునచ్చును. ఉడ్తా, చఛిన్నజే: 

కము (చిన్న 4 తేళము) కన్ని కము, చుట్టము, దొంగ, "పేద మిండ్య లంకె) మొగ 
ల'సనవి చిన్నా నులు గాశ్రనం వె వానికింబలె. తీ? (ప్యోయంబూహీందునది, పశ్నం 

బునం బి) నమూ కంబు చే కరన! నర్గగంబస. ఉ, చిన్న రనమ్బు )5 న్నె తనము” ఇత్యాదు 

లు. “చుటముి శబ ంబునకుతన్క నక ౦బుపరం వె 
డం రా 

నపుడు తద్ధితవృత్ని కాన మువర్హకంబు 
లోవిం చెడిని. టా, యుక్టుతన మసంి సరిశ్ళే వంభులోోని ము పృదిమేనవనూ, తంబు చే చోసరసపఫు6 

దనము సగససష్రందన ము, సరసప్టున్న నము? అన్నయ సై “చుట్టపు వనము చుట్ట పుందన ము, 

చుట్టపు నక ముఅనియు6 గె సశనృత్సి యంనుమువగ్గకలోే ప 0 రానిరాపంబులుతనవర్తకంబు 
పరంబగున ప్ప దీకబ్దంబున కోలు కంబుననగు. కద్ధిరనృత్తి మొననుతని వర్లకంబుపరంబసో 

దక్కిన పఫత్యయంలులందుంబ బెం ఎబి కమావిభకి మునగ్గ కంబునకు లోపంబు సామా 

న్యంబుగా రాదు రఈశనున్త ము సంధిపరిచ్చేదంబులో ని ముప్ప దియేనవ నూక్ళంబుచ్చే. 
ష్ | తని ఐర్గకంబు పరంబగునపు శు ప్రుంపులకు (సంధి... పరి82 నూ! చే మువర్ల క, ! 

స్థా నీయములు) నుగాగమంబు విధిందచుటంజేసి యవ మేయింపణుడు చున్నయది. తన _ 
పర్ణ కంబు సయితము పరంబసచ్చోో మునర్హ కంబునకు లో పంబుగలిగచేని సంధి పరిచ్ళే డం 

బునందిలి ముష్పదియేనవ నూతింబులో కత్రన' న కంబు పరంబస నప్పుడు మువర్థ క 

న్ఫె నీయంబ్బులైన పుంపు లెట్లు లభించును కాన నిదెయే తనవర్షకంబునకుముందు మువర్ష 

కలోపా భాజంబునకు జ్ఞాసకమగుమన్నదని యెటుంగవలెను. భావార్ల విపాతమెన 
యీటిక ప్రత్య యంబు శకట లేఫభుటితంబని లాశ్షణికులమతంబు. ఆప్పకవి-- ద్వితీయా 

శ్వాసము_అకార సీసమా లిక -(ఇద్దజుపవజుదుర. బెస్టటీకంబున గద్దటీయద్ది అ కుదుట 
ను కీకటశేఫనిర్ణయము. శో ఉభానియంకస్సశ్వే. చకియంతః కతిచాగంతః | జ్యేష్ట 

క్వళశ్యాత్యాద్యాళ్ళ ఫూర్వాళ్ళ కటాఃస్మృ తాః? ఇద్దజు” ఇందజు, ఆందతలుు ఎందు" 

కొందటు, ముంగలి ఇ త్యాగులును, (హెన్గడేకము, జ్జ న్న జీశన్లు' ఇత్యాది. జికపృత్య 



290 బాబవ్యాకరణగుప్తార్థ వ -కాల్లీకో, 

యాంతంబులున్వు శకటలేఫంయు న్న ంయులని నో కళాన గ్య ము. 
గె 

గ్విరేఫ నర్గ దర్పము 

జ్ జ a షీ we బ్ లల గం అ గూంగా? él Al సర్వకతి చిద్దికియ దియచ్చబ్ద నాచ్య | ముల ఉకపంత్యయంబులం వూర్వకధిత | 

సరళవక్ష పరంబునగరువెకాని | లఘువు తేనగ్గనంద్భ కోలాపవినుకి కనుక (చిన్నతిక 

ము కన్నెటేశము, దుస్తిణి కయ, రానటిళము మాలటిళము, పేవణికముి ఇత్యాదు 

లందుశకటచేఫంబు బహుకవిసమ్ముతం వైనను జిక పత్యందు లఘునేఫసుటితంబును 

గవి పయోగంబులం గానంబకియెడి. న! అవ్యయ గం దన్గికక్క- Ey కియండకు 

దక్కు గల్లి: గట్టి చు | టర మునారి కిన్నెగయ'ణాందు రహస స్యములీలిజా ంతర | స్మవి 
AIR = I ॥ 

కృతి ఫ9వర్త నలమాటలు వీనివినంగ నాఫ్పు లె] పరంగెడు నెచ్చెుల్ చెలికి (వాము 

ప నష్పుదీటు నే” పం ఖో- 9, అలఘుకామునెయందు బ|| బళా రామాచార్యులనా 

క్షా బోయ లేఫ శుటికంబుల లభోం బగిగణి ది, 

ఖా / 4 (్రయా--వక్వంునకత్యంతోను పరంబగున పుడ సు, 

త్రూ క్రజీకము యూ 'వెర్ణణీక కము - వెద్దెజీన ము, 

వ్యాయా! (ప్రత్యయ ౦ఘసు పగంబసను డు కా రంతేశేబ్దంబు లకారాంతంబు 

| లగ; ఉం తొత్త తికము (తొణ్గు_£ టీకము' ఇన్నటం దొత్తుళబ్దంబునందలి యుకా. 

 శంబున కత్వంబుగలిని. ఇళ్లు వెళ్ణలికము (వెళ్టుకబ్టము; నంచన) వెజ్జలీకము  (వెజ్బశీ . 
Ge 

బము) ఇత్యాధులూ క్క ందునదిె, 
Fn ' క్ 

= పేర్యాదులకిమిన రకంబగు. * 
, కం. ౯ 

NU 

చేరిమి _ కడిమి ॥ పేరు - కోడు - (ముచ్చు - మేలు - చెలి _పోం 

డి . వాండీ - వేడి - ఇత్యాదులు 'సరాదులు. 

స క్యా పీరు మొదలగుశేబ్దంణులకు షమి సృగ్యయంముగఖుగును, ఉ, చేది... 

మ. (సేన $-ఇమి ఇట్లే కడిమి (కడు) ముచ్చమి (ముద్ను )మేలిమి(మేలు)చెళిమి( చెలి) 

a పోయిమి (పోండి. చాడిమి (వాడి వేండిమి (వేడి ఇత్యాదు లూహేంపవలెను, 

౫0 మకర శ్ర యుకా రాంత శస్థరబుంకు (షమి, (ప్ర్భేయుంబు కాంగా సంధిపరి కే దం 
? 



కటక భర జీ దము ట్ట కట్ధిత్ర రిష్ళేద 

సదునోకండవసూతింబుచే నపచొదస్ననింబు. పరం బసనప్పుడు సండఢ్సి 

చెలిమి (చెలి ఇమి ఫోండిమి (పోండి - ఇమ్మి [ఇత్యాది రూ పంబ 

'6/(సూ-న వర్గికంబు గుణవచనంటుకొగు నభాదులక్ గు, 

నల్లన - తెస్తిన ॥ నల్లి - తై - పచ్చ - ఎజఐ చామ -' తియ్య - 
౧౧ గ ౧ ౧౧ 6 

కమ్మ జా పుల్ల జా చప్ప వ విన్న. లా తిన్న లా అల్ల '- ఒయ్య తిమ్ము- చ 

క్కు - (చేశ - ఇత్యాదులునల్లాదులు, 

వ్యా--గుణంబును డై ప్వునట్టి: (నల్ల; “మొదలగు శబ్దం బులకు (ని పక్యయంబు . 

వచ్చును, &| నల్హన(నల్హ -1- న) షే (తెల్ల, పచ్చ యజ్ఞ; వామ, తియ్యక మ్మ; పుల్ల 

చప్ప; విన్న, తిన్న, ఆల్ల, ఒయ్య, తిను చక్కా? వేం ఇత్యాదులు గ్రహింప 

లెను. పత్నంబున నీపరిచ్చేదంబులోని శెండవనూతంంబుచే విశేవనూతంబు 

సామాన్య సూత్ఫంబును వికల్పంబుగా బాధించును గానం జిక్వోంబున (తని వర్ల 

కంబగు. సంధిపరిచె నృేనంబులోని ముప్పదియైవనసూత్యంబుచే శుశాగమంభు ము 

దలగు కార్యంబుబు కలిగి ఒనల్హ (దసము, తేల దనము? మొనలగుతూా పంబులు పాక్షీకం 

బులె యుండు, 

గ్ ప్రక వ ర్షకంబదలాదులక గు, 

అగ్వలిక-ఒమ్మిక | అగ్గ్వలము-ఒమ్ము, 

ఇ “yr 1 న స్ గ నం. తు. ఇ వ. 

వ ప అిగ్ధలము' మొనరెన శిస్టంబులకు ఇకపంక్యయ ంబునచ్చును ఆ. ఆగ 

లిక, ఒఅఆగ్లలము ఎ ఇక ఇస్టుంగన A (కేద్ధి గాన. విళక్షి లోపంబురా గా సంధి 

పరిచ్చేదంబులోని పదునొకండనను-తంందలే నప చాదిస్వరనిత్యసంధికలి ( అగ్ధలిక 

అనురూ పంబయ్యొ (ఒమ్మిక; ఒమ్ము -- శకి ఇన్చటి ముసగ్హ ము నామవానక ంబులో 

నిది, విభక్కిముచగ్గక ంబు గాను కౌ వ్రున భీ సందు రాదు. 

అ ఆ 



. (కక ప్రక్యయంబు రా సత్తి యంము సం ష్యనస్తభోే పంబు (కోతటికము? (కోను? ఫం 

సంచా కరణ ఉప్తోర్థ పై శారీ క 

(8 సూమగలివ క్ట యభో ప HNN (గాహ్యాంబులు, 

మగంటిమి _ మగతనము _ చేదటికము - ఒజ్జనము-కోటరము._కో 

డంటియు -_ కోడంటోకము - కోడటికము _ కోమలికము _ ఇలికార' 
ము - తెలుపు - ఎజుపు _ పసుపు _ నలుసు ॥ జీకాదులు 'రానిపత 
ముందు. దన ప్రత్య యంబన్నింటికగు - చిన్నతనము - (ముచ్చుందన 

ము - నల్లదనను - అ్బాలంపుందనము - ఒజ్జక నము. 

వ్యా. (మగంటిమి? మొద లైనశేబ్దంబులు పయో గంబులననుసరించి గం హీంప 
వస్తి ఊఉ, మగంటిమి ఇచ్చట (మగ, శబ్దంబు పె (టిమిజ్ ? పృక్యయంః బు, తత్సమప 

రిచ్ళేవంబులోని ప పంద్ ౧మ్మివనసూతింబుచే శ నీవ క్యయంబు బింిను ప్రా సంప. (యగ 
తనము? పశ్న౦ంబున 4తేన్మ వర్ష 0% ఓ చేనణిమిి భి" నార్థంబంనందు లేమి ప్రత్య యంబు 

"శ్ర న్ తగునెయర్జున యీపందతనమునీక్ర | దండిజి వ మనసు "పీదలీమి విడిచి 

౧ 
తలి శబ్దంబు] Kk టురి ప్రగ్య యంలబురా రగా సతి యందు నాద్యతుర శేవంబై 

(భార. ఫీవ్మ- 1 ఆ. ;ఓజ్జనము ఒజ్జశబంబుపె (ని పిశ్యయంబు (కోటరము 
కోడ 

కోటరనును. (5 కోడం(ట్రము? (కోయలు క పంబ వవింద నుక స్ట” | Ww (సత్యయంబు రాయగా? 

వృత్తి యందు నంత్యసర్టలోేప గు (కోడం టికు? (కోడలు, కంబు" పె! గం 'పపూర్వక 

యు 
“బుస పె జ్ (పత్యయంబు రాయగా న్ని నూను నంక్యపర్మో పంయు చూపాంతనంబు 

| కోటణీకము. చ| పలుకు చెలండి కీ యువినపజ్బలం సో ఎట Se చేయనే! క లిక 

నుంగోటూడి గప్రుగతియసీంకు? రామా ]1ఆ, కోటరము కబ్దంబునోలెనిదిటకార్యపు 
టితంబునుగలదు, ఒకోమలికము, (చక). దనము) కో మవిశబ్దంబుపపె గ( స్షయంబు, 

ఆప డాదిస్వరసంధి. (చూ-సంధీ-11 నూ) (చెలి కారము” చెబిశబ్దంబుపపె భా వార్గంబు 
1: నందు (కార్య (పత్యయంబు. (నణుగారము' (వ బ్రదుత్వేము) నుడికారము, (మాటధమ 
. క్క్యూతీ) “కొలగారము? ఇ త్య్యాదులు ఎుదాగినలె గహీంపపలె, (తెలుప పు, ఎటుప్ర్ర 

న... ఉష 9 ఆ 
(| Wad a 3: నలం: ఫ్ర . అనునవి థ్ తేల ణ్! డల పచ నల ? శబంబుల" పె అమ్మా జ ళు జ్ 9 ॥ 



ఈశీబ్బంటులయిందు ,ద్విక్వలకా లాదులక లో పంసును, పు నస్మంబు సళంబళ వో 

(బిక్భతికి నుకొరంబును, ఇళ్య్యాదెిక రబు బుద సూ క్షత చే నూపొంచునది. (మూలము థి 

టీకౌదులు రానిబ్కు మందు( తన ప్రత్యయంబన్నింటికగు. వ్యా... (టిక,మున్న గ ప్ర త్య 

యరబులు రానియప్పుడు తన్య్రత్యయంబన్నింటికగు, ఇయ్యది యూ పరిచ్చే శంబు 

లోని రెండవస్యూతంబుచే లబ్దంబైనయది. ఉ. చిన్నతనము, ముచ్చుంనము, నలై 
దనము, అగ్గ్షలంప్రుంచనముు ఒజ్జతేన ము, అగ్వాలంప్రుం దనము. ఇచ్చటి ఆగ్గ?క 

శబ్దంబునందు (బలె మువగ్లక లోపంబు తన(పత్య్వయంబు పరంబఫనప్రుడు రాదని 

రొటుంగునది, 

i 9 అరమ రాదులకు సార్గంబునందికోన రికీంబగు. f wr , 
యు అభయ £9 ' “ 

అరమరిక్ _- ఆమిక | అరమర _ ఆము _ అల్లీ బిల్లి - గోండి _ నడ 

వడి - నాడు - నివాళి - పొళ్రి . మాన _ మెలి = వాలు- ఇత్యా 

దులరవమురాదులు, 

ప్యా----(అరమర్య ౫ న. (వొతిపదికార్థంబునందు (ఇక 

వర్జిక ంబుగలుగును, జ, వమదిక (ఆరనమగ . (౧ 5) ఆమి (ఆము -f ఇక) అల్లిబిల్లి. 

(అల్లి బిల్లి -£ ఇక ఇక్షు (గండి నడవడి, నాడు, నివ్వాళి, వాటి మాన మెలి వా "లర; 

మున్నగునవి (గహీంచునది, ఆరమరశళీబ్దంబునకు (అరవరి నునుయాపాంతేరంబును గలదు, . 

ఈ. తొమది నమ్మకున్న ది విదర్శనరేం చ తనూజనిన్ను. సు! (తాముండనందు నీయర 

మరంబున బోమనసీదు నీకు? వెవ- 8 ఆ. 

/! /సూ____ఉకవర్ష కంబు చీటు తాదులకు న్వార్థంబునందగు, 

చిటుతుక _ నాతుక ॥ చిజుత _ సొతి _ నెలత _ మాత ప 

డంతి _ మడంతి _ ఫొలంతి _ వెబంది _ నిష య ఎమ్ము - - ఇత్యాదులు. 

చిటు తాదు లు 
we wee 



క్ట చోలప్యోక్రీర్ ఇ గుప్తార్టీ పోశి! 

వ్య. బీటు, ముస 'లేనళీ ట్ర Dod Ot (ోతిపదికొస్టం బుస ఉక్, (ప్రత్య 

యంబువచ్చును. ఊ, చీణుతుశ (చిలుక |: క) నొత్రుక (చోరి (ఉక) ఇమే గస 
/ “ల య 

( పడ మత సాల జైకా నిప య సె = తెనవి, లక్క మెలంతు పడంతి మడత, ఫాలంతి, క్క నిప్పు, ము ,లెనవి గ 

కీంచునది. ఊ'|కనుం!గోసల నిష్పుళల్ మెలియర6 [హారత నాసహదాంతి, షే సు 
గా 

లకం-కాం.గ!! కురి పెళకా|గవ~నగనఘనుదు నిప్పుశలు కు ప్పలంుగక పా(శుర్ఆ, వ! కంత్రి 

చుని స్వః ల్ చె పరింజాటమునుం గో సల ముంటలూవం గా (రా. ద్వి!!1బూమ ' ప్లూ వు నిప్పు 

పతిత ను 

కలతో గడి! యారయనినహులకగ్ని రె నిగిస్క (రంగ, తక్క్టంగల (పయో గంబులు 

సులభము ॥ 

నీనే ్య్ఫంబులమతుబర్థం 
| యు 

బుసందారూదులకగు. 

కా పత్యయాంళతంబునకు మగాడి గణగణనంబునం వేసీ డుబ్జగు- 

అటకాండు - ఆటకర్తియ ॥ అట - అశపము - ఎమ్మె - ఓయారము- 

కటారి - కొల్ల - చెలిమి _ చేరువ _ 'వొరవ-జట్టి-జాజర-జూదము = 

తిండి = 

సాను సు- -9 క్యాదులాటాదులు' 

లేర _ దొద్ద - సీటు - చే స్థృము- - బేరము-వగ-విలు- వెచ్చము- 

. వ్యా--ఆట) 'మొ నలైన శజంబులకు కలవాండు, కొలడ్కి అనునర్థంబులందు6 

న గ్రోమంబుగాం బుల్లింగ (ప్ర్రీభింగంబులందు (క్కా (పత్యియంబును :కత్తియ్య (ప్రత్య 

 "యంబునగు, (మూలము) కా(పత్యయాంతంబునకు మగాది గణగణన ౦బునంజేసి డుజ్జుగు, 

"వ్యాక ప్రర్యయాంకంబు వుగాదిగణంబులో 6 జింపంబశినంసున నొ ద్భిక వళ్ళే 

దంబులోని నాలుగవసూక ంబు'ే (డుడ్ి (ప్రక్యయంబు, డ్. ఆద కాండు, 

.ఆటకత్తి య ఇ (అడపము ఎమ్మె, ఒ మారము, కటారి; కొల్ల, చెళిమి చేరువ 

“శ కన్య 'జట్టి, జాగర్క జూదము. తిండి, తేర, దొద్ద, నీటు, చేస్తముు బేరము 

నరు ఏలు, జెచ్చయు, సొగసు ఇత్యాదులు గ9హిందునది. +అడపకాడు . అశపక శ్రీ 

యం (ఆడవ మూ కాండ. కత్తియ). ర్తి యందు మువ్యకలో పంబు .ఓీయారకాయడు 



తదితపరిచే, దము, 295 
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(ఓయారము కాడు) చేస్త కాయ. (శేస్తముం కాయ). వెద్చకాండుంవటుయ 
(నెచ్చము -- కాండు), వీనికివృత్తియందు మువర్గకలోే పంబు. గ బుకలయాణశటికాడు 

(ముచ్చులకుంగీకు! రీక్క-లకు యేండుజెబుగుల. యిక్కజోడు! లచ్చి స్రెకోశు రేబోటి 

వెచ్నకాయడుం. చందుండల రాళ పక్క_గాసాందుడసమి కవి- 8ఆ, (జూదకా(డు 
ఘ్, 

(జూదము కాడు) నృతి యందు మునర్హ కలో పంబు, ఠూా పొ ంతేర ంబు.= జొ జ 

కాడు, ఇకే ౫ాజక తియ, క. కలసెవ6 బతి నతండిచ్చట। మెలలిసట మాతలడి 

విన్న మేలస సేపే! వులలోన 'సురియ్యద్రెప్పిన | కలంప నబించ్రైనల. జెలిమికలత్తెలునగ రె 

ఊఉ, హరి రత, 

19 సూ." కాక త్రియలక కారంబున కంగ కారంబు కొొండోెక చో 

గానంబడియుడి, 

అందగాడు - అందగ ల్రీయ - కొండెగాండు - కొంజెగ క్సియ-. 

జేరగాండు-బేరగ తియ ఇత్యాదులు. 

1 

వ్యా---6కౌ-క త్రయ పత్యయంబులయంనలి కకారంబునము 6 గొన్నిచోటుల 

గకారంబుగానంబశుచున్న యది. ఊ, అంద గాండు, అంవగత్నెయా. (అందము [గాయక 

గతి య సతి యందు మువర్శకలోే పంబును (బక్బత సూలేంబున య త్యయక కారంబు 

నకు గకారంబునుగలిగ. ఇ $కొండెగాండు, కొండెగత్తియ. 'బెరగాండు 'బేరగత్తి 

య, మొదలైనవి యూాహించునదె 

18 సూ-___కాక త్తియలు కొండెకవానికి స్యార్గంబునంజూపనైడు, 

చెలికాడు - చెలికత్తియ - "పాస్టడికాండు య "పార్టడిక త్పియ, 

వాయ'శా.కతి య | పతయంబులు కొ చాతిపదికారంబునందు€.. వ్యాయా కాకతి య (ప్రత్యయం ఖల న్నింటెకి6 గ్ తిపది ర్భంబున ౦దు6 

గనయబకడుదున్న వి. ఉ, వెలిశాడు. (ఛెాయనియ గ్గ యు హాగకికాండు,  “హెగడిక 

ర్తి యి. ఈ వ్రత్య ఈ ౧బులు (ాతిఫదిక్యా కుండే కుగును$ కానం ఇగరిబున హౌ). 
ww 

" hn 
Crm గ ప. 



996 బాలవ్యాకరణ గుప్తార్థప కాళిక, 

(ఆంతఃపురరక్ష కభటుండు) కబ్దంబుకం శె స్యార్థంబునందు న్నీ ప్రత్యయంబును 

పక్త్యుమాణంబప పదు నా జవసూ తంబుచే6 గలుగును. ఈ, "హిగ్గడీండు. లే! ఆకల 

డు తెచ్చిన రత్నభూమోంబ నాదు | లంసుకన “హెడేలతో నొనతిమ్ము”. 

స త్ర్ల-4 (అ) 4 

ఓ 

14 సూ. కావర్గగంబుతిర్యక్కు_ కం గానంబడియెకి, 

అబ్బందిగాండు = బఒంటిగాండు - కామ్ముకొండు - పరికాండు ఇ 

+ 'త్యాదులువ ల్ఫిగవి శేష నాచకంబులు, 

బ్యా కొప కయ ౦బు వఠుప నీ వొచకంబులకును గానంబడు, తి ఇబ్బంది. 

గాడు ( పెనపుళ్కిని భి అుతఫ్టు” కిని బుట్టిన ప్ర ౧. పం ఊ్రండవ సూకంబుచేం (బు గయ | 

కకారంబునకుగకారంబు.ఒంటి గాకు (సంగ ఈళబ్టంబునందు. (బక్యక కారయంబునకు 

గత్వంబు, కవ్మిప్రమోనంబులం గానంబచరు.. నీ! అనురక్తి రేయ నూకనసారసాటోప. 

'మొంటికాం(డకు( 'బింపులొాసలయ సెవనటుహ. న- 2, ఇప్పడ్యంబునందలి (ఒంటి 

కాయడ్ఫుళ్వ్టుంచునన హారిశ్చయ్యద క కణాపకృ ౦బున బందియనియు, నలక థాప కుంబున నే 

శాకియనియు న నర్థము. కొమ్ముకాండ్యు (వరాహము) సీ] నరక హేతుహిరణ్యహరణవృ | 

త్హింజరిందు కొమ్ముకాని భణిందుకొదవ'లెల్ల ,నసు- 1. (పరికాయడు (తెగకుముఖ్య 
అునపపుుటనల లట పుని 

మైనయేనులు, వ! వంతి ము]ట్రినపరి కాడు మొత్ర,ము, వడింబజ తెంచిన మౌడ్కినాప 
* తరు అతనో బ్రమ అ 24 

ణా) తన యు(డులోను 'గారథి కదంబము బెట్ట శ రెకొసముద్ధతిక్, భార-ఫీవ్మ-1ఆ.చ చ|| అని 

లజనంబునంబ ను న నహ్మద నాగ మెదిర్సి (కమ్మటీం! .చినపరికాంయవోలె,, ఇభెార.ఆగి.. 

4. చ॥ ప్ర ఫు గియు(డు బూవిగాయు సుగ పోతుల రాజును ను.తిగాండు మను_త౪, 

ఇం స సనక చేనందుల. ప కీ వాదకంబునకు ను దాసారణము. (బట్టి కాండ (వలకు 

॥ స ," అలాల ప్తాలానాకలా నానా నాల 

ase? కొందజందురు. తోని గా౭డనంగం ఎం శ్యేవమొ్ప, అర్య భాం 
వటుని గతియు. పూలేకు. కేస్థంబు సెచ్మ్మంగె వెష్ళణాయి పర్ణ? చెళవరి క్ట! 

ay 

seh 



కీదిక పరి చే, దమ స్రీ ద్ధి రి వేదము . by 

కీంగపరిడుగిసీలీ నామనపాతుకాండును ల. క్రికాటి గాడు (కొకటి కున్వెకటాక క ug bc] 

రడు వీల చచి గొండును జ లమ 7 లన అచట అట్ భ్ర్కు.క సుప ద సె బెల్ల టి ఆం భా నంహావర్డు 

| 15 స్తూ__ అటమటాదులకు సుతు బర్ధంజునం ఏవర్గ్లకంబుపుం స్ప ౦0 

బునందగ్ను, 

ఈ పత్యయాంతంబుమగాదిగణుబు 1 అటవమటీండు -కమ్మతింయ 

అటమటము - కమ్ముతము - కన్నడము - కొంచెము -బానసము _ 

బూటకము - మందడి - మన్నెము - సుంకము - ఉక్కివంబునకు 
వలోపంబునగు ॥ ఉక్కి_డు - ఇత్యాదులు. 

శ్ వ్యా---* అటమట,) మొదలై నశబ్దంబులకు6 బుంగ్ంగంబునందు (కలవా(డుి 

, రః పితంయో (1 ॥ ' అ ణం అశునర్భంబున పృత్య ంబువచ్చును (మూలము) ఈపిక్యయాంతేంబు మగాది 
గణంబు. వ్యా ఈ. ప్రత్యయాంతంబు మగాదిగణంబులోనిది. ఊఉ. అటనుటీ౭డు 
ళ్ సీ కశి ఇటుంగః సని వన ల క స అట్రనుటము 1. ఇగుందున్భత్రి (3) గావున ముగ శ 6బునకు లో పంబుగలిగి 

“అటనుట 1 ఈ అనియుండే సంధిపరిచ్చేశంబులోే ని పదునొకొం కవసూకరింబున నప 

డా చేస్వరని క్యపంధి చే “అసు? అయ్య. నవ తొంగంబు గావు 56 బాడి వకసంజ్వ 
(య . వా 

గలదయ్యె. ఈ సక్వే చూంకంబు మగాఎగ శంబు భో నివి గాన్రున నా చ్భిశపరి చే శంబు 

లోని నాస్బవరూ 3) 0బు 3 డు సన్మ కంబు *లిగి 6ట్ర ము ఏండు (మో కాడు) అమె గ 
టీ లీ 

ను. “ఆటమటముి శేబ్బంబునకు “అఎనుంి అరియు _ శతూపంబుగలచు, | “అబుశుటల 

ఊఉ తేలి రసి-ర ఆం “కముగతీయు ఆ హోసివలుంయడ శప శు ము జెంచె ఉల రసి.ర ఆ తైల! ర్ లి సలు రట గ్ ్ము తము 2 ఈ డు) ఇ క్షే, 

కన్నడము, కొంజెము బానసకు బూట*మఘము, మంవశి, మ న్నెము) సుంకరు, ఇత్యా 

దులందుt లైనిం జెల్బెన (పక్రియఃయమూ హిందునదె. (మూలము) 6 క్కి నంబునకు నలో 

పంబునగు. వ్యా డక్కినమో అను శబ్దంుశకు వకాళగా్ ంబుకు అకా నీ 59 

త్యయంబుతో సముచ్చయంబుగా. పకారలో పంబుగ ససను, ఊ, ఉఊక్కీ_డు. (క్కి 
i, | ' 

పము 4. ఈ! నృత కానన యు కన కలే పం ను, బక్ళత నాక్యంబుచే వకారలోప్మ = 

లికి. . జ 
ye 



నాతల. 

శ కో ఆహ. ఆజక 

వెరపు - వేంట - సిద్దు - సుంకము - ఇత్యాదులు. " 

కీ చోలవ్యాళీకీణ గుప్తార్ధ £౪88 

బును జాంగాగఉక్క ఎ ఈ అయి యషదోొదిస్టక్ నిత్యసంధిచే (ఉక్క ఆమని, 

ఈప9గ్యయాంకంబు మగాదిగణంబుగావున డుజీ్ వర్షక ంబుగ స్రీ (దక్క డు 

ఆయెను, తాపాంతరంబు ,ఉక్కివుండు అనియు6 గలదు. పిత్యయ భేదంబులచే( 

బెరూాపంబులలోే ( గొంచెమర్భ భేదంబునుగలదు, ఉక్కివుండు = కపటముగలవాండు, 

ఉక్కీ_(డు = నూర్భు౭డు, ఆ॥ ఉ| కీ.లయి నేర్పులేక తమకించి పయింబడినొచ్చు 

రి నిర్వ-ఏిఆ, ఉ|| ఊక్కి-వులడె నీకొడుకు ను ల్ల మునిన్నిటు లాడ(గూడుసే 

(భార- ఉద్యో-2 ఆ, ఉ|| ఉక్కివులెందునుం గలరె యెప్పరువోళ్ళత రాష్ట్ర నంద 

నుల్ " భార యఉదొ్య్యా-కేఆ, 

/16 [0 మోత స్యత్వయంబు కొన్నింటికి స్వార్గంబునందగు. 

మొక్కలీయ _ కల్ల రీండు 

వ్యా (ఈ, పిక్యయంబు కొన్ని శబ్బంబులకుం బా9తిపదికార్తంబునందునచ్చు ' 
లి రది థి 

ను. ఊ* మొక్కొ_లీ(డు. (మొక్కంలి' అను పాంతిపదికార్థంబుకం శె స్వార్థ ంబునందు ' 

“ఈ, పిక్య్వయంబుగబ్లి యపడాదిస్వగనిత్యసంధియం; డుక్ నర్షకంబును, గలిగి (మొ 

క్క-లీ(డ్కు అయ్యె. (ముక్కలి (భూరుండు, అనియే యగ్గము. ఇశే కల్లరీండు, 

(అసత్యననను(డు) కొల్లరి కా6ండనియు రూపంబుగలభ్యుు.. 

/ 17) సూ అరివ ర్ల క్ంబు మతుబర్థంబున జాలాదులక్ గు, 

జాలరి - ఒజపరి! జాల - ఒజిపు - కల్లి - చదువ్ర-జూదము- 

టక్కు - తగవు - తీరుపు - “తెంపు - తెరువు _ చేరుసు - మతకము- 

hw, 

|. వ్యాలాఅరి; పత్యయ బు (కోలనాడ్కు కలది అనునర్భ ంబున (బాల్క మొద 

m 

|. అరుణం గలలిగును. ఊఉ. జూలరీ, వలగలవా(డని యర్థ ము, అనయా బల్లెవాడని 

భా వో, జాలక్షా(డనియు రూ పంబుగలడు.. “జజపరి (జను (ఆరి సౌందర్యవం 
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తుండు. ఇక కొల్ల, చగువు, జూదము టక్కు తగవు, తీరువ్వు తెంపు, తెరువు, 

చేరుప్రు,మతకముు వెరవు, వేంటుసిస్త సుంక ముఇత్యాదులందుగంహింపవ లెను... జూదము, ' 

ముతకము, సుంకము, ఈణళబ్దంబులె నరీనర్షకంబు ప్రయోగించినప్పుడు వృతి మాలక' 

మైనమువర్లకలో పంబుగలిగ యప డాదిస్వరనిత్యసంధిచే (జూదరి, మతకరి, (మాయావి) 

సుంకరి (నసుంకముతీయునతండు), ఇట్లు రూపంబులేర్చడు, అప్పకవి నీ ఇస్దయి 

పడలతుచుం తెదణికంబున గనటి యగ్సిజక మెగుంను అని అకారనీసమాలికలాశ్ గది 
(ఏ అమి ఎ టి ద 

శింబు కకటలేఫయుక్న ంబనివచించెను, (దై (ఊన్నతపీశము _ అరి) ఇట్టుండ నహ 

చాదిస్వగనిత్య సంధి చే (గర, అయినదనియు, ఉఊన్నతపీశము గలా౭డని వాచ్యార్థం నై 

నను దిెఎంతనముగల వాడని లాకు ణికార్థంబునందు నియ్యది కం ముంబుగాం బయో గిం 
అ క్ 

ప(బడుచున్న దనియు, కొందజలాకు ణికులమతంబు. (గద్దరి కాండు, అనియు రూపంబు 

గలదు. (కా, ప్పిత్యయ ౦బు స్వార్థ ంబునందయ్యెడిని, 

ff స 

f / 
y / శ 

శ 
స ye 

సూ____ఇవర్షకంబోయా రాదులకు మతుబర్థంబునందగు, 

ఓయారి _ అక్కని! ఓయారము - అక్కసము - కడలు _ 

వాగము - జోగము - తమకము - తుటారము - బండారము - విగ 

రము - బిటారము - బేహారము - మచ్చరము - మిటూరము _వి 

న్నాణము - 'వెక్క_సము __ ఇత్యాదులు, _ 

వ్యా-_(ఓయారము మొదలైనవానికి (కలవాండు కలది, అనునర్థంబునందు 
(ఇ, (పత్యయంబువచ్చును. ఊఉ. ఓయారి. (ఓయారము-[ఇ) వృ త్రిగావున మువ. 
గకలోపంబు. “అక్కనీ (అక్కు్ససము _ ఇ మువర్గకలోపంబు. ఇశ్వే, కడలు ' 

(కడలి బాగము దోగము తమకము, తుటారము, బండారము చి తరము విటా 

రము, బేహారమ్సు మదన్చరము; మిటారము, విన్నాగణముం వెకసము, ఇత్యాదులం 

,. (19 సూత వర్షశంబు కుల వాచకంబునకు, ప్రీ వాచ్యం బగు 



800 బాలవ్యాకరణ గుప్పార్థ పకాశ్తీకో 

నపుడు మతుబర్థంబునందగు, 

కొఅనత _ చాకిత || కొజవ - వాక _ బోయ _ వాని. 
వ్రే_సాశ యం ఇత్యాదులు కుల వొచకంబులు. 

భా |g వే ne పేక్వయ ౧ణలకు వి శేవాంగును. చె స్పకళబ్దంణునకు ర్త (మ) వాచ్యం బ 

నష్వుడు (కలది అకునర్భ ౧న ౧ఢు వన్సును, కా, రొజణవనస్, (రొటవ్యు అనలగానోకా 

నొక హీ నబాతి, అక్లెజాతిగలగని గవన్న యగ ౧నంగు (రోొజఎంపతే (కొఅాన్సి, అగును ‘ గి గ 

6కి గ్ర జు రజక (చాకీ “తు ఇ: థల యాం వాన్వె (నే సాలె కుమ్మరి 

గొల్ల) మాల, ఇత్యాదికులవా నరంబులందు (గహిందునని. 

చంచెత _ నూలెక. 

వ్యా (తే, ( పత్యయంబు పరంబగనప్పుకు కొన్ని చోటుల6 (ప్రాతిపదికంలు, 

తుద (౨3 కారంబు గానంబకు. ఉ, నెంచెత (చెంచు ౬ ఎ -[ లే నంచుజాతి రీ, 

వో మా లెత_ (చండాల స్రీ చెంచితేయను రూపంబున ,గొందజవుతంబునలగలదు, 

క|॥! ఇంచితలం బింఛప(తచే లాం చితీలకొ (భెొగ_స్క-0-10.వ్రూా, క్రీ) శెంచునింటి క 

బోయి చెంచెకకుం (బియంబు, కాశీ-ర్ క తోరియక షిప్రుడు మాలెతం! గా 
తననన ననున 

క 

య జ చుఖ్లశ్తే లిం గడిపి క ప్రాత్ముండగుక | (బాయశ్సిక్ల ము సేం న | పోయిన 6 జం 

డాలజాతిర బొందు 'నిజముగకా (విజ్ఞా-పా9-కాం, 

. 

91 సూ__యువతి విట్రీరజస్వలలు గుబ్చెశమిండత ముట్టుతలు 

నాబడు" ర్మ స్ప పము 

న్యా తెబుగునందు (యు తి, కేష్ది యుప RENE (యౌవనవత్మి, అని ము 
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విట్కీ శబ్దంబునకు మిండత (విటురాలు)” అనియు, “రజస్వలా? శబ్దంబునకు “ముట్టు 

త్ర (రజస్వలా, స్ర్రీ' అనియు బ్రమోగంబులు. 

, ళ్ 

స సా సూ__వగాదులక్ళుబహువచనా౭తంబులకు, ప్రీ వాచ్యంబగున 
[2 

పుశుమ మత్వర్థంబున నందా(డివర్గకంబగు, 

వగలాడి | వగ -చిన్నె- కులుకు. వన్నె -దొమ్మి- ఎమ్మె వ్రత్యాదులు వగా 

దులూ, 

వ్యా బహునచ నాంతంబులగు *వగి మొదలై సశబ్దంఖాలకు _్ర్రీయర్థ మైన పు 

డు “కలది? అనునర్హంబిన “ఆ(కి నగ్గకంబుకచ్చును. ఊఉ, నగలాండి (నగలు - ఆడి) 
థి ణ గ్ గ 

వగలుగల యా (డుది యినియర్థము. ఇస్తే చిన్న కులుకు నన్నె, ద్మ్మి ఎమ్మె, 

ఇత్యాదులం నూహీంచునది, 

సూ__వగాదులకు బహునచనాంతంబులకుం బుం _ఫ్వంబున 

మతుబర్థంటా కారంబగ. 

ఆ పత్యయాంతంబమగాదిగణంబు | వనగలాండు-చిన్నె లాండు, 

వ్యా-- బహువన నాంతంబులగు “నగి? మొదలైన శబ్దంబులకోC బుంబింగ బు నం 

aN , గ రయం? ర్ స . wd దు “కలవాడు అను నర్భ ంబున అ కారపంత్యయంబునచ్చును (య ఆప9త్య 

యాంతంబు వముగానెగంణంబు, ఇం ఆతి ప9శ్యయాంతేం? బు మగాదిగణంబుటో నిది 

(కౌతుక డుజ్ వగ్గగంబు, డా, నగజాాండు(న గబు pa. ఎ డ్భువగలుగలవాండ డని యర్థమ్ము, 

షే “దిన్నె బాండు? 
కబ్దంబూ బా ంచునదె, 

న Fr స్ /. 

. low Mo ॥ nm "ll 

a 

. గ్ర f సూ_ముక్కు_లోన గృబానికిం ద వ్ భావ ద్యోత కంబయి వ్ల 

తుబర్థంబునందిం వర్గ రకంబగ్గు, 



oi (ల్లి బాలవ్యాకరణ గువార్థ పీ కాలిక, 

ముక్కిండి. ముక్కు లేనివాండని య్యాను!ముక్కు__ వాలు- నెరన్చ్ర 

నం ఇత్యాదులు! పయోగంబుల నెజణుంగునది, 

వ్యా---* ముక్కు మొదలై నశబ్దంబులక ముక్కు. మొద లెన వాని లేమిని సూచించు 
నదియయి (లేమికొల వాడు, తేనసుకలది? అనునర్గంబున (ఇండి? ప౦త్యయ ంబువచు ను, 

రూ, ముకి గా (డి (ముక్కు. _ -+ ఇండి) ముస్కలేమి? వా (నియక్థము. ఇమే వాఖ్య చెర 

వ్రు సగ్గు? ఇెత్వ్యాగులు క కవి ప్రమయోగుంబులనలన నలి " ౦ఫవటెను. 

(2క్/నూ_...మానా గ్గ ౧౫న కెకత ఏంబునం చెండున ర్ కంబగు, 

తూమెంయ _ ముంతెండు - ఎడు _ ఏెసెంకు - జేనెండు - మూ 

రెండు - కుండెండు - గంపెడు 

ధట BEd హా ఉక జ - - 

మ Ge చ కై 

వా జ్ఞ సూకలు 

హ్హ్ శ 

వ 

వ్యా. పరిమా కార కళబంబునకు చేకవచనంబున (ఎండు? పృత్యయ బు లి థి ది 
వచ్చును. డ్, తూ మెండు(తూము __ ఎండు) జకతూము ఫరిమూగింబుగల వని యగ్ధ ముం 

ఇక ముంతెండు ఏ త్తెండు వీసాకు దేనెండ్దు, మూరెడు కుండెండు గంపెండు, 
ఆడుగు! ఇత్యాదులందు చేక పదార్థ: పరిమాణంబలి గపీంచునది, క! నీనుడువులశే 

| నడు గం! "డెను దాంటనని స సత్యమా డేను, గుక్భాం-క్ఆ, 

26 సూ... నడువ ర్లకంబుషరంబగున పుడు లివ ర్లంబులోపించు, 

కమికెండు - కొడిదెడు - దోసెడు - పిడికెడు - పుడిసెం 
సండె(డు, 

. వ్యాయాంఎండు? (పత్యయంబు పగంబసనడు (ని వర్ల ంబులోపించును, ఊ, 
కెమికో(డు [కమికిశి (వంప(ఖడిన వేళ్లు గలపుడిసిల్సి -£ ఎండు] ఇచ్చటC బ9కృతనూ 

త్రంబున లివర్ణ లో పంబును, అప దాధిస్వరనిత్యసంధియు6 గలుగ ఇకమిశండు? అయ్యె 
ఇకే ,కొడిదెండు, (కొడిదిలి ఎండు దోసెండు (దోసిలి పిడికెడు (పీడికిరి ఫుడ 



కీపణీ పరచే. జము. క్ర 
ధ్ “భఖ 

క్సిడు (పుడీసీర సంచెంయు (సందిగ్స) ఇత్యాదులూహీందునక. ందొల్సీ శీబ్దంబునకు, ర. 

[ 

ఎండు, సర కంబుపరంగున పుడు నివర్భభోే పంబు లేదు. ఊఉ. చాలెయు, (చాలి. ఎండు) 
౯3 

Pra జ P 

(27 సూ_ద హూ మర్టంటున బంటికొచందులగు, 

మోంకాలీబంటి - మోంకాలీకొలంది ॥ ఆజొమ్ముబంటి _ అతొమ్ము 

కొలంది, 

వ్యా--దఘ్మార్థ ము=వఘ్న(న్చత్యయార్థ ౦బు. సంస్కృత న్యా  కగణంబున లస 

మాణేద్వయసచ్ దభ్నుఖ్ మాతిచఃి అను నూతరింబునం బిమా ణాగంబునంకు వ 
థి 

ఘ్న(చ్చత్యేయము విధింపంబడియె, కనుక బమూ లొ రంబునందు (బంటి, కొలది, 
యు 

ఆనునవియగును. ఉఊ. మోకాలిబంటి, మోకాలికొలంది. (మోకా లినజుకు6 (బ్రమా.?౦బు 

గలయది) నృత్తియందు నౌపవిభకి క మైన (ఇ,కారంబుగన్రి (మోకాల్సిఅరయ్యెను. (జాను 

దఘ్నము ఇళ్లే (లొమ్ముబంటి, తొమ్ముకొలంది. ఇత్యాదులందూహించునది 

దఘ్నా ర్థమందు. దత్చేమపదంబులమో6ద “సెతేము (బంటి, 

డిని క కటిబంటి నెత్తురు కౌలువల్ వలువలు వజియ చేడ్చునుం జొ చ్చి చాటి దాటి 

(పక్యయంబుగానంబడయె 

రామా-కి-ఆ,. మడియు పుయ(ట్చత్యయంబు తశ్సఘపదంబులమీ (వ దల గాక తేలుంగుప 

దంబులమోందను (ాచు ర్యార్థంబున6 (అధిక్యంబున) గానంబడుమున్నది, ఆ-గీ! సమ 

దనృత్సి 6 గే లిపలి 'పెంజకోరచ!|ీయ౦ంబుచదలు వమమయంబు గాల నిర్వ-6 ఆ, శే (ప్ర 

థనభూ మి | మెదడు పోవు లనుయ మయ్యే మిక్కు-టముగ, హారి-ఉ. 10 జ. 
అనని 

ళ్న 

2§ సూ_అర్థవి “శేషంబులవర్ల కొంత రంబులును మవాత్స యా 

గంబుల చెటుంగునది. 

మంటమారి _ తిండిపోతు -  ఈొచీల్యంబున దూరిపోతుంనర్లకం 

om" ఇ 

Bs, 

బులు || అడవ. తాంబూలకరండవాహి - నుకేబర్గంబునందపక్యయంబు | I 



శీ Braap op, pe him ల Ai జలజ సక్ రణగుప్తోర్థ! ప క్రశలీక్ట, 
డు 

పెండ్లము - ఊథ _ పెంక్రిష్టు పం కు మతుబర్ధంబుసందము పల 
యంబు | 9 త్యాదులూహ్యాంబులు, 

వ్యా అగ్ర గని జేపంబులవయుందను (ొషంలులయందు ) నిత్రర మన (ప్రత్యయంబు థు 

లును మహాకవి (పమాగంగులయుంసుం సగిసిపొనునని, ఆ, మంటమారి, గింకిపోత్రు 

(మూ) తాబ్బిల్యంబున మారిపోతు సగ్గక ంబులు . వ్యాస్వ భానంబున “మార్చి పో 

తు, పృత్యయ బులు గలుగును, సీ! మంటమారులుగాని మహా నీయ బొ శబుల (పదాతల్లు 
ల నన 

గానియట్టి ఘనులు? హట్స-1 ఆ, తే॥ గ అనుచునసవింటి “పెనుదంట నాడ రాని] గం 

టసములాడినుజీయు నమ్మంటమారి, వసుత, ఇచ్చట (మారి నర ర్రక ంబు స్వ భావంబు 
మానను 

ను గెలుపు చున్నయది, (మూ (అకప_తాంబూలకరండవాహీ, మతుబ్యంబునం ద 

(ప్రక్యేయంబు. వ్యా (అడవ (అడపము -_ అ) తాంబూలసప్పుబరణిగలది అనగా 

'దెంబూలపఫు బరణిని పహీంచునది. (అడప, ఆనుశేబ్దంబున కు (తొంయాలకరందవాపొా 

అనియర్థంబు వాఎయుట య నుక నునియు, (అసస శేబ్దంణఖు అపపముందుకొని 

యుండు పడతి, య యర్థృంబు గాన (త"ంబులక రండ వాహీని ఆని సూరి గాదు (గ్రీలిం 

“గంబు గార (బమోగింపపలయు ను గాని ఇంపొ మునుగు నమస ౦ము గాని నియుం6 గెంద 

అందురు $తౌంబూలరండ శాహీ, అన్గున ఏ (శ్రీ? ంగంబునొన సను. సంస స్క గ్ వ్యాకర 

ణంబులో (క కర్మగ్యా౯క్ ఆనుసూశ9బుదే ద్వితీ సూంతేం బుపపవంబ'ప నుండో ణా చవ్ర 

కంటు (అత్, (పక్యేయంబు విఫింపంబకి (కుంభ కారః (సంభంకగోరత్రీ త్రి కుంభ కారః), 
అయినట్టు లె _ఆతౌంబూలకరంశంవహాతీతి తొంబూంకగండోవారా్య అని యశ్ 

ప్రత్యయాంతంబు పురి ంగయా ఫంబ సను, (టగా ఎక్, అరుసూత్రంబున జప్ప 

త్యయంబువచ్చి (కుంభ కార స్ట నీ అెంగంబు కుంభ కాద అయినట్టులు "తాం 

_ బూలకరండవాహ, శబ్ద స్రీ వింగంబు (తొంబూలకరండవాహీీ అగును. కాయబట్టి అడ 

ప శబ్దంబు (ఫ్రీగింగంబియే యూాహింమనది. ఫుల్లింగము (అడపకాండు, అడప శేబ్దం 
i 

బు పల్ల ౧గంబులో లాడ నున్నటుబు (పయోగంబు కానిపింపదు. ప్రీ గంగంబు గాను . | 
ఢ 



క్రీయాప వేదము. క్రీం 

ఉ న్నందులము లకు యట గలదు ఇ కరికినరాట రా జడప్పకప పరనీ డేయు చొమ్టెవుచనకా। 

కీ ఫణానరవలి దళౌంకరంబునక్ | బొతప్పు( దేలుమెనమునయబల్ని? 
ch (an 

నహ - 7 ఆ (మూ సెంచము ఉగ; సెం్యశేబ్దంబునకో నుతుబరంబునం చము 
థు 

60 cn cn 

"శ య. చ aa chen ఇని ఇలలో జ పిళ్యయంబు. బత స్రడులా రాజ్యం ము... వ్యా __ చుండ్లా యు = డన (నినాహముచెనీ 
‘ స 

నా తారయ పెం శ ₹లది' అకువ*ం౦ంబునందు “పెంసి అ ఇబుంక నప దాదిసషే కొన్న భార్య) థి నాని ఇట్లు స్వ 
a 4 ని అభ లీ నో జీ ~ న నిళ్ళేసంధిగ లగి లో కన్యవహాకం ంమునల గృ బన్వవమూాలక మునగ కంబుచే 6 పెండముి | 

య ద్ ae 

అయ్యెను. సంస్కృతే భాషలో “కళత్ర స్తనాల తెబుంగులో నీళ్ళ బంబు భాసా 

అనై బ్లా "జే 9 శెలిం వెసి నప్రుంసక లింగంబ య్యొ. గంగ , మూలంబునందు కరము) పిక్వయ మని FE 

మువ్వ క ంబుగూాడC రస్థకపిక్యయయి లోనిచెయనుట యవివారికరవాణీయంబు, హై 

(బకానొకచో మతుబగరంపున సననరకం౦బు చూప యెడ * పాథవ్యా. క క అనిలజ నీకిట 
థి లా రు లి య 

నిష ! లను జనునే తల డికడుప్రునం. బులి పుటునె యిట్రి దివ్య 
లు లు 

తేజం | బునవాంపు' సమా నయ మున6 బుట్టా నె i న్ వెప్తునవూి భార_ఆడి_6 ఆ, (కేజంబున 

నాన్ లో. 

వాంయుణ ఆ జముగల వాయు) 

దితదన పరిచే, నము, 
ఇ యు భీ 

కయ యా సరి ద ము 

వ. 
క్రియను జె బేషస్టునట్ట 60 భగము క్రియాపరి చే దంబు. 

గ) పా... ధాతున్రన కు, 

దయధి కొరసూ,తేంబు - ఇంగ సెయంది యుప, కమింపంబడునయ న్ LC స్ట్ ఫ్ర 
దిఖాతువున కనన నియెజుంగున ది, 

89 



306 . చాలన్యాకరణగు: పూస? న! ra 
op 

జ అలీ . జో ల oy me 
ట్ర ట్షూం కరంయునతు MSOC బ్ర గట్ట dys త BREN nr "ట్ర్ Ay b గతా త్రీ 

a శ్ చుం ళు 

వష $ గా టి గి ఇల bh Cal ఖ్ జ ₹ క. * | శ అలా | 

గరా, DE గాలే ని చం పశ్య యా నె విధ సూ 1) oY శారా ంణంభో. నినియోగిందు 
te టి 

3 Msn an Wo (| (| గో (| న ' సూగ్రంబుగావునా న యగికాగ సూ 0౫న సాయాలు. నముసువంబ తెచి, BT టఫ్ వెం 
| ౫ "7 

పంబ లడా నిష స్యయంబులు గాళున్రవకోని యెటుంలసన నె, 

వాయన రమానంబు WI ONS : 
ఓ 

# 

ల = 1 ర బీ ళు ఇలలో మలాల, ఉల ఖల! పస రమాన (శ్రయాన్మ యగు థాసున్సుకు ౧ DNs | 
శ 

గ 
wee 1 

న. mn oo a wT ఉం శో ఉల" త" , ఖే +9 లో 

వ ర్రమాన మునొ6 బె” ర "ఇరినమూాూా సం ౬ అ Ww నక న గియరుంగు 
or సజు! 

అభ ఆల WD we ty nn wom స ma al et అ ఖో గః 
న మ RMT" సట ఇమాం ల చయ్ గు Tre vy) ను Wn ty టవ a rer REN నన్నే న. న cm నా 

Dr 

లో రి జ ం . "కదిసయూస ౦ంబు. అప,టినీ ముగిచిముంుందున 3, 

ఖాసి ళో ఆ ౧ m MY అత్ wd కల అజ "న wry, టు ' 
వారి. ఈ సూత్ర రజో ని 1 6 గా క గ) సు న శ ని rs rh hh, శీ స WO స గా న సూత్ర రి 

ఖో 

బనసర్హ్వింవమున్వు “నో మాసంయిని._ అనుసని యనుషగి చిన. లూసువునని అసుదా న. wee a) 

నీత నస్వయింబు. కాని *సర్తమానకాలపుందు. లక్నిసాను అనియు. చెషృలహాపిదు, 
/. య | జాచి యి tj) 

వర్త మానంబున ఛాతువునకు అనయా. సర్హమాన కొాటూప వారంచునంపిలి. క9యయిం 
- "అ 

ఓ an? జ ఎలో ॥ 0 » ba ॥1 . గ 

దుండునటిధాతువునడ లక్లుగునని విసరకారంయు. ఈయ ం బీ సు మాన ర యూప లె 
ల డు ధు cp అంటే లి 

యగు ధాతువునకు లశ్వాన్సక ంబగు అనిన ఇాక్ష్యంణుణోే నూలంబున సళంణఖు సృష 
క / యం రు 

ph (| న 4 9. # ' as పటిపంబడినయగి కొగకసరి సంగణన జాత? గ్ ంగసంకూ దరాన హంబుల "న 
a ఆ జీకే Va 

' భు i a Q oa ల్ గ ణు శత గః 
పంచక ము పొాాతిపది మిస జే యర్జిం బన బా సరన ర. నిగ. బరి eA? నవా Cm 

ఒల్లో ల జో ఖః CS iy లైన దహన ప9కాశళస్త లను బ్బకటి ంపంజేయయుటలో.. కు మ ంంసనంబు సాళధనంగెన 
మలి 

ఢీ "పెనింబెపి న  నామవాచకాగంబులను సుజ రింమసని: జప, అబ కదు బులు | ఎగ్ యాని యాస చక? అన న షటిం యు నసొ యు, ఉస్పృంబ పపము, 

అశు 1 క్షి గాల్వే 2 కరా ని సంఖ్యా క కాల గ కాగ కాత్మకంబస పంనక ౦బు 

ధాతువున శే యగ్బంబులు లకారంబులుమా తం ముచ్య్యోశకంబులు, (అన్యంయుల'దే భాగ్యం 
' లో గ్ ల 

చెనయరగ ంబును న్స Oo సాఫనమెనఫి ఆయం లే Mii Sep 0 
6. థి య (E స స్ట 

_బెనజాతి ఖు (బాహ్య *త్వాపిజూతినంటిది 2 క్రీయయు (నసుదులు భు లందుట మోద 



'క్రియాపరిచ్ళేదము. 807 

లెనవి) | వ్ 'సంఖ్యయా (ఏ కోవచనము, బహుపసనము) & కోలము (వర్తమానము భూత 

ము, భవిష్యత్తు త్వగ్మము) గ కారకము (కర్షృకారకము మొడలైనవి స్నుక 9-చోర 
య నట లొ! అల్ అన ఫస్ట యం ఇల ఖా ఆల on ws . 

చాత్మచే పదనిమి లై యనుసూక్ఫస్థంబగు ఫాహ్యంబున6ల గర్భృకర్య్మాగులు ధాత్వము 

లని విశవవబుప6 బడీనవి ఇయ్యవి భాతువున శీ యర్గ్ బులు, ర్థులు గా My 

తువులమో ది అగ వాదిపంత్యయ ౦౭ బులు సహాయంబు లై పకాశింపంజేయునన (ద్యో 

ములు సై జ యూన రంల  సిగాంతము, సేయ సియంబునకు గో చరింపనివస్తువులమూ 
య 

ఛంజు పరిక టి ంపయకేయుటలో సూర గనర్నిని యనెడి దగ్బణవి శేష ము(మె (కాస్ కో వ్ 

గభంగనక్ యును స్ఫుకరించు దుటలో లఢణాగెప 9 
fp 

సాన నమెనయ ౧0 "పనింజటిఎ సాల్న్యప 
ట్ ఇ లీ లి 

త్యయ బులు సాగునంబులు కాస (బక్ఫతింబున వర్గ నూనకాలంబు ధాత్వగ్థంబులో నే 

యంతమాాత మైనిగె, శానండేసియ్ వ మూనకాగిక "పచార్ద ంబునందలి క్రియను జరియ( 
our 

ళు 

జేయు గాకమున్స వడు లగ్బాహ్యయంబగునని "తెనినకొ పసలయును. కాని, ల్మడ్బుళ్యాయంబునకు 
టి 

వగ మానకొలంబు వానొ్న్యగ ముకొగు. వర్క నూనంబన6౫ా౭ (బారంఖింపంబడి పవన 

అజటి శ గు 

సమాపి నొందనిదియని యగయి, జ, భుటుంబున్న ది. ఇ నరం వాక్యంబుప) మో 

రి థి 

సించుకాలంబున సుటంబుంనును “తీగిధయయుదున్న ది కావున నర్హమానకాభంబు, 
‘ wan న 

8 )1సూ..భూతంబునవిటనస, 
రు 

భూత, క్రియాన్ఫ శ్రి తియగు ? భాతున్రనకు భడ్వర్షకంబగు | భూతంబునా 

నిన కిమానధ్యంస (క ప ఖత్రియెవాన్మి జ ముందుండి య యస్పటిక చేకుండునది, 

భూత కియాప్భత్సి యగు గాతువ్రునకు గొడ శ్వర కోంబగుు. భూతంబునా విష్యమాస 

శో ay Fy ల్ల Pe a 

ధ్వంస ప తియోగి ,. యుంగుండి యెబ్బటుక్ లగుంధునది, | 

BH భూ తేకొ లంబున య గిష్యగ్ధ క ంబుగలుగును, అనరా భూతకాలికం 

యు 

భూతకాలంబన లగా అక్ష బు సియోగిందు కొ లంబుననుంనేన నాశనంబునకు  బ్లిగో 

3 a wt pr ల ' శ: జే జ rr pw ” సో ఫియోనన. అం ఘటుబయిం చెను. ఇన్నటు వాక స్రియి (పుయా గిందు కాలంబు నగు 
ళు ద 

బూర్యంబుసం ను సులంబుండిన ట్లు తేశియుచున్నడి. కాన వర్తమానకాలంబుసందు. 

ల | ల న on పొ x 
వెన సస్సవ్ర యొకు. క్లీయను ణదియ జయం ధాతువు నకు టాట్? (ప పత్యేయ 'ంబునమ్మును 

ఖో 



శీ0§ బాలవ్యాకరణ గువార్థ పకాశ్లీక్ర 

దానిఫ్వంసంబు (నాశనము) ఉండుమన్న ట్టు తెలియుమున్న దె, అ్హైాస్టంసంబునక్ష 
విరోధి యీనజులో గతించిన నుటంబగును. అనలా ఘుటంబుండిన భూతకాలంబులోే 
జాని నాశసనంబుండలేణు కానున నొళనంబునక్రు ఘు"ఎంబు ఎగ కతాకు (రావ 

ఇందు గతింకౌనుి అను వాక్య రబులో (6 అ ఏకాలంబున ర'షణుని నాశనము స్ఫురిం 

దుదున్నది. 5 నణుందుం కిగవ కాలంబులో వానితో. గాద చవానియ భాపంబుం 

డుట యస సంనగ్యంబు కానున ఇ శూనకొలంభానంన ఛాని య ఫాంంణునకు రావ 
+ ఖో 

అ తే 

కొండు నిరోధ కుదమొను. కాన న నిట్టి, స భూరకొలంబనంబళను. 
భో 

డని ౧) గం 
టి Sa) ళీ 

భావి డ్రయావృ_త్లియగు భాతున్రనకు ల డ(ర్ల కంబగు ! భావినా* వి 
నా 

ద్యమాన సాగ భావ సతియోగి ల స్పృటికియ న్ని ఎర్తుకుం దునది॥ 

భావిక్రియానృతి యగు గానును నకు ల్భ డ్వన్లకి “బస. ఫెవినావిన్యమా నపాొగ 

భావ్మప తియోగి__ అప్పటికి: బుట్టకుండునది, 

వ్యా. కాయో వు నట్టి నన్గువ్ర యొక డియయ ౦౫౧ సునట్రి(( క్రియ నుబోం ధెచు 

'ఛాతువునకు ల్భ్మట్పత్యంబు గబునపను. సస్టూక్సచ్తి కిముంధుండుచు న. య భావంబు ప్రాగ 

భెవమునంబగు, అట్రవా ౫ భావంబునకుం (బతియో గి (విరోధ్యిడా, నుట ముకొాంగలను, 

ఇన్నట ముందు జనింపంగవలిగి ననుటంబుకమొ క స య భొ భానంగిప్పటి వాక్య సమోగకాలంబు 

నందుండుచున్న స్లు స్ఫురించు దున్న ది కుకు ము ఫ్య్యుుటతో డనీ షట “శ్సత్తి 8 ్లి ముంగున్న 
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(ట్పత్యయంబు, దీనికి సెనిమినవసూ( త్రంబుచేర బఫమపురు పళనవనంబు వివకీంపంబకి 
యా 

నప్పుడు ,నుజ్లు, వచ్చును. (నండు _ డు) వంకుధాతు వుదంతంబుగావునం బము 
న నం! . వ గాన తంబు "సె స x & స పో ష్ ల్ మూందవసూ అంజు నున్నా నుబంగంబు (సండు (ఆన్న వ. పగునాల్లన 

సూ క్రంబున చుశర్గకంబను. (పంకు__చు [ఉన్నడు  పదుశేనపసూతేంబుచే 

(ఉన్న అనుదానికి దీర ంబస (వండు చు ఉ; ్న =f డుడుజుశీతుగావున బిందు . ఓ ప ది, 
స్తూర్వకంబ స, వాను వంతున? న్నాండు, బహు -చారు నండుచు న్నారు, దీనికి ప 

(కీయ రేకనచన ౦బున కిచ్చివయుదాహరణంబునందుంబ లనూ హీంచునది, ఒఆదిసండు 

3 
చున్నది. అవినండుచున్నవ్ని ఇచ్చట (దివి నగకంబులుపరంబెనందున  నీపదునేనవ 

* మెం ॥ 

'సూతంబునను న్నా నుబంగంబునకు దిరృంబు నిషేధింపంపబకినది. 6నీవునండ్తుదు న్నావు 
4 

మిోరువండుదున్నారు, యుహ్మచ్చ ఫ్రార్ధంబునందు చేకపబనబహువచన  సమాబేళం 

బుల్రే మధ్య మప్రురువ మైనంచుల తు దాహరంం౦ంబులు. | (సెనునండువున్నాను, మేము 

పండుదున్నాము, అస్మన్భ డ్రై” గ్ధంబున (దు సేకవనసనబహుపపనంబులు కరలు గాన 
అలాల . 

నుత పమునురుపుంబు. 
అలలే 

re సూ__లిజ కొకుల డుద్దున కెను నువర్గంబులగు, 

వీడా బేశంబగు డుష్టునకు _ ఎను - అనునది లవా దేథశంఏబగు 

డుస్తునకు - ను అనునది నాబేనంబులగు. 
men 
1... 

లిణా దీశంబస డుసునటు “ఎను! అమననయు, లాడా వేశంబ3 డుజురరు “ని 
tf 

అనునవియు నా జేశీంబలగు, 

వ్యా---స్పష్ట్రము, భూతంబున *నశుి నర్షకంబు 'నెత్వంబున కత్వంబు కొంద 

కచోం గానంబకియెడి. శా! అయ్యో నీసుకుగ్రగ్షకేన్నుకొని పోమకా ఫీతినాషో నం 

గన్" పంచ - 1ఆ (వేంకటనానఎకవ) మ! అని శాపూపగి(జెప్పి ముష్తజండు పోనుకొ. 

బోఎ నాలోని పంచ. ఓ ఆ. శా! అయ్యెన్నాలవజాము చోచ్చెం దడవాయన్ వచ్చి ... 

40 . 
గంత శతి 
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190 నూ భూతుంబుసంది గాన మంబగు, "ys. 
ue 

భూ తాగ గ్గనృత్రీ యగు థాతుప్రున కీగాగమంబగు, 

గ rae ee నా క టో ణా We 4} అన సహ్య / భూత రత్రి రుగా ఇ నవున కగొగమంటం, 

BRN చూ తెత ఎణాను “సకియ లనే రఘును 1. మవుసకు, ఇకా”ంబంళాగ 
t య 

ఖీ మంట", స మానాొదికెలంబులను గాడే ొఫందుననివుం చొంగ సూకేంబున( 

జిప్పంబశ్యె, 

18 సూా__లిక్టున్ర! WE బగపన పుకు సర శ్ర కొం'ిటిగు 
Ey ట్ 

ప్రకారుబుమోదె కునువు కి) మావిభర్థుుయను సూతం ముచే 
Ter నకకో౦ంబగు ॥ రు వ వంపును పండి! వము _ వంటడేతిప్ _ పండితిడి॥ ల్స్ 
Ca (జ 

ఉ _ వండీతిని - వండిలిమి, 

షకోరంబుమోొంది మనువు (క్ర యావిఫమ్షు లయను సూ వే 9ింయుచే రజని. కీకరం 
టె 

జో న. 
వ్యా భూ తార్గంబు విసషీంపంబ కిప్పుడు ఏపంగు గోట్! ఇగకుంతును, ఎని 

టో 92) 

స దపసూక9౦0బ న డుతునుం పదునా, ౧ససూటరంబున దుఖునకు ర్స? సగ్భశ్ లబును 
" { Bp 

ను, “వండు _- ఎను? ఇసుండ అప దాదస్వగనిత్య పంపి గిళగి “సం శను? అను (పమ 
య గ్ 

_ పురుషు సంబయ్యను. కుందు రి ఇట్టుందు బ మ'శీసససూత) బున భాపువునము ఇగా 

'గమంబగు, ఇక్కు_ కిత్తుగావున ఛాతునునకు నంతాగమంబుకాలా (వండు 1. ఇ ఇ. ర! 

| అన్ యుంజె ను అవదాదడెనిత( క్ట సంధథి ౩ చే tt oA he గ్ల? అ స్థ్రనుం (ఇకా రంబ మ్ (ది 

కునువు శి యావిభష ax) మల) ఉను తత్స వాపరిగో ఇృసం౦బునందగి యట నది కాల అననసూత్ఫ్ 0? బుచే 

(రు వర్గకంబు. (క్రియావిభకి గావున నిత్వంబురాలా (వండిరి, అను ప్రఫవాపురువు 

శి బహువచనరూ పంబమయ్యొ. సమము నండితివి, (వండు సా థి" ఇష్టుండ "సెనిమీన 

స wh, wk బి ల ఇ whit gp, అరల లర Wh స eK ws క 
్ వసూ శింబు wu సగర ముప్రురుము న పస సస అటు న ను ఛర్మకంబు త" cre (వుడు |. వ్ర అయ్యి" 
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a భా తే గ ఇ ఇద Ra యో 

పదు శీసనసూతంంబున నిగాగమంబున్య పదు వెన్మిదనినూతంంబుచ న్రవర్గక ంబునకు 

ముంను (తి, సర్జ్మకొ ంబురెళంగా నండు షా ఇ 1 తి. వు; అనియుంజి. [ఇకారంబు 

మీది అను తర్సనుపరి చృేదంబులోని యిరువదియా జవ సూత ంబు'ే వ్రు వర్మకంబు 

యొక (హా యు క్యేంబునకు ఇకేషంబుగలి రిని (వం కితివి (నండు ఆఫ ఇ He తై శా వి ఆను 

విశిస్ట్ర యా పంబరమ్యె బహుజన ంబున6 జెపి క్రియచే (నండితిరి , 4 వండితిని, వండి 

తిమి. అను ను ర్దితపురువ్వైన బ ఏహువదబ నరు *భంబులగు వెయుదాహారగుంబునందలి సూ 
mo ర యా 

(తపికిియయే యా నుకొనునచి, 

19 సూ... కల ౧నుబంధు ౧౫ ల్నట్టుసరం బగున పుడగు, 
నై 

” 

ల్నక్షుసరంబగున పుడు ఫాతున్సునకు _ కలజి - అనునదియను 
అ ws 

సయుక CI, fay ఆ ర , 

లప చంబగాన ఫ్ర యు బాం కర్ర నస (టై "లజీ) అనునది యనుపయుక౧బగ, 

జ 
wen 

అభ? గిహ్యనగ్థృంబు నందు కథాతునునకు +కలజీ, అనునది యనుస రించి 
an We 

ర్ూ గ వంక ను జి 
ఉన / 

కుషరంబగునపు డుత్వంబున కత్వంబగు,. 

జీళుసరంబగున పుడు భఛాతున్ర నుత్వుంబున కత్వంబగు, 

జీత్తుపరంపగున సుకుడు ఛాతున్ర నుత్వంబున కత్వంబన. 

ల్ జో ణి 

నా లల పిత్వయ బు జతృుగావున6 (బైక్ఫచంబున నండున్ధాతును 

కుండా నిభువసయుకగంవచవనూతింంబున ధాతున్రనికు నుగాగవ "ంబునచ్చి వనండను ౬. 
ఇ 

క్షణ 2 (డి ON నూ, సంగ స పరి చ్చే! నంబువందని పదు నాఐవహా(గేంబుచె. గకారంబుసకు " 

గ కానంలును, పగు ఉదననూ్యత్రంబునే బెందువునుగ లిన్ అందంగలయడ్లు? ఖయ్యెనుం. 
wd , 

బహుపనన ము జరీశగలరు, . 

ఉ కారంణుసకు అత్వ్వంబుగలుగును, ఊఉ. నంప(గలడు, నంత _ కల __ న. 

on 



816 బాలచ్యాకోరణగు వేర్థ పకాకిక, 

91 సూ _కలడ్ దబులు పరంబలగనపును. నుగాగమంబగ్న, 

(దుత కార్యంబు | ప్ర వండలలండు _ వండంగలరు _ వండ. 

గలదు - వండంగలను ॥ మ _ వండంగలన్సు - వండగలరు ॥ ఉ-వండం 

గలను _ వండగలము. 

ధు9త కార్యంబు (ప! $నంచగలండు - వంవగలరు. ఐండం గలదు.-వండయలవు, 

భా పండగలను - వింతంగలిరి ఉ|| నంచంగలను - నంవంగలము, 

న్నాం థి ల సు! గను డి wy అనునవిపగ బస ను సుశు inn రను నగు నుగాగవ వారణ 

“టి ఇ 

జు. (| గ బాక్ ia] నవలగా సుతే శన ంబునుజ ట్రైన tet నసగళొదె న పచ్చను, (గుడుక గో న. 6 (UU తప స్ట వ ఈ 1 క గగ్భంబులు 

మూలంబునందూ యుదొబాగణంబులయందు. సూ తేంబులోగేని (పండగలకు అను 

. జో ల Pre న "4 ఇల 

రూపంబునొ ష్టం గనంబళిచిన' సూత ప్మక్రీయయే తక్కిన పురుప.ం0బులజఖుందును 

నూహీందుకొనునది, 

29 సూ... లాల్టురు సు పర పరంబగునపుడు దుగాగమంబగు. 

ల ప్రి _ వంశును - వండుదును! మ - వందుదస్తు వండుదురు 

య్ర్. వంశుదోను = వంహపుగాము || లాడర్థంబులయందోలి నుదాహారణ్య 

బులు వక్కా_ణింపెద ॥ క తస్టర్మంు _ కుబాలుయకుండలువాన్వను ॥ 
తవ్చీలంు జబనజ్యూలంబు లుస్పరం॥ పగనయును! నంిభాొవన. అప్పుడు 

'వాండింటనుండును ॥ సంపశ్నము - ఉందునాపోదునా | సాతత్యము _ 

సర్వంబునం దీశ్వరుండుంకును - సర్వం బీశ్వరునియందుండును వరమా 

నంబు - 'మేననిస్వ్తుడుంబులకలు వొడమెనడును - వశ్యుమాణవిధి చే 

ా్రియికంబుగ వర్శ్వమానంబున౦ దెడు గాద్యాగమంబులగు ॥ భావి. 

వాండుజేపువచ్చును || ఆశీస్సు - నుభంబగును | వచ్యర్థంబుల కాకా 

స్ కచో. భూతి సున లాకు గ న ఈగ డ్రి దమ ను, 
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క (స-నండును - నండుదురు. వా సంకునువు _ వండుదురు. ఉ___నండుదును-_ 

సండుదుము, బాడర ంబులయందోగి నుదాహవంంబులు సక్కా_ జిం చెద. తస్ధర్మంబు 
థి 

కులాలుందుకుండలువానును. తే పల లబు జా జ్వలన జ్యాలంబులుప్పగం చెగయును. సల A 
చిం 

న _ ఇప్పుడు వె ౬డీంటనుందును. సంయ్యపశ్న ము = ఉందునా వేోదునా, సాతేత్య ము- యు 
ప్ 

సర్వంబునం దీశ్వరుంచుండును ) సగ్వంనీశ్వరునియందుండును. వర మానంబు _ మేన. 
జాతి క 

నిష్పుడుంబులక లవొది మెడును, నకు మాగవిధిచ6 బౌయిక 6బుగ నర మానం నం 
తా 

జ ఇ లో ~ 4 mn ఇం. 1 జ న చి 5 ల గ దెడుగాద్యాగ వుంబులటస. ఖాొవి = వాంయు “ఆప్రువచ్చున్యు అశస్పస్ను - ఈపంబ * న్యు 

పచ్వుర౦బుల కొకానోకచాీ భూతంబున లాజంగానంబడిమయెను భఖ లు 

నువు గుపకనననడ గ కంబుదక)_( నకి) నవి ఫ్ర) యమక నన డ స్మి ౦బువనకగ్శ( నక్కి నవి. (రూ వు,ుగు, 
yn 

శ ల్ ల 

న్కు ము పరంటననళ్ళుడు గానున్సునను గృరగాగమంబు. గలుననను. (వండు _ ౧ 
ళ్ 

ఖో న్ 5 అజో అ ఉరీ 666 య్! మ్రుతి వెంననస౦ంబు'గాన్సున . నెనిమివససూ బుద డుజ AN: బు య షు 
| 

తి నా 
లల టో _ బాలా (నందు -h క్కు అనియుంే పదునాటవసూ( లై ంబుచె డుజునమనువగ౦ 

ర్ 

బాడేశంజ (నందును అయ్యెను, దుగాగమంబు విధించు పక్ళ తీస్తూ తంబు 6 ట్రాశే 
Oho 

డుజుపరివారి పంబ డినందున దుగాగవ ౦బురా లే దు.(వండుదురు, ఇట (వండు ఆ లా లక్ 

ఇ ట్టుండం బనమపుసువబహునగనంబు గావున రువగ్గక ంబు లకారంబునకు నాచేళం 

వేత దే సో తేంబున గాతుపునను దుగాగసుంబు గలిగి రూపంబు సిదింె, ఇ ధం! 

మధ్యమా: ముగ ౧యులయంను సూ త్స కియయూాక్ భాందునది, నాస్ర్వాత్యయాంగున 

కర్ణ ంబుబెన త! కస్ధర్మతచ్ళ కనీ, భారులక నుదాొ హరణంబుల కర్ణ విపరణంబువరుస" నయ్ ౧బ 
యును 

నును. తగగ (om — షకాలునకుం గందొలువానుట  కులఫర్మంబు,. కక్ఫింలు - అన్ని 

జ్యాలలూ గ ర ముఖంబులనుట ససాజము* సంభావన _ ఊహా, వాడు గృహమందుండ. ట "రష! 
' 

తో నిశ్శయింప కకంబుకానిది, సర్మపశ్నము - అడుగుట, సాతత్యము =, సతిత(? 
~ a ల 

నుంగులు. ఈశ్వరుం జెల్ల స్పృడును సర్వజ గ౦ంబును విడదనాడశనస యుండునని యర్భంబు 

తోంచున్నది. నర్హమానంబు = ఒరు గగురుపాడుచు చున్న దని యర్థము కిందన చెప్పం 

బోయొడి యిరువదియూ6డవ సూ త్రంబుచే (ఎడ్సు గాగముంబును, ఎడిగాగనుంబును, తజచు 

వర్శమాన కాలంబునందగును. ఖావి- భవిహ్యుత్కా-లము. వచ్చును= రా౮గలండని యర్థము 

స్సు = డీఇన, ఆశీస్పునంగు (ఆగ్యెడును, అగుకకా అనియు నిదువదియాటవ 



క్ 16 ఇాలవ్యాకరణ గుప్పార్థ ప్రకాశిక 

నూతంబుే నుండందగను. నీ! శే॥ అడరిజనకాగినీము రా మాఖి గాన | హరిక ఫ్ 

గణపాగితహరళ రాక | గరినాఫనయల్ను మ? దోయదు సిరియ శేపు | రాజ్యము 

లాసపంగ6ంచిరుమల  రాయమణికి? “1 వు! స! ర్వకలాకాంతుండు పోదు 

వ హరాయక్షమాన్తుషక్, వను వసు -1-ఆ. సీ! శే! (పథనజయమిచ్చుం దికు 

వలరెయవుణిీకి, వసు | ఆ, శా! సా! ఖా్యరూ ధి కా విల ల్లు వెంకటన గాధ్య 

శుండురశ్నీందు గ్ బభూరీ తిన్మన్భపాలనీంహు నరసింసోో ర్వీశ చూడా మణికా 

రామా, a) సాం!" ససంగడు వుల్దరాయండు జయోన్న తులిచ్చు నృ సింహ కౌర్రిక్రిజ్ఞా 
ను సలం! 

రామా 1, వు ఎలమిన్ని త్యేము6 బ్ గదు (గ్భృష్టవసు ధాస్కు డా న్భ సింహాత్మజు కొ 

నప ల * అతల 

క్రణభా_]ఆ. పసధాతునవునను సర్ధంబు లైన “అను పలుకు, వాకుంచ్చు, చెప్పు, ఇత్యాదు 

లకు భూతకాలంబున నొకానొకష్పుణు లాట్బ్రత్య్యయంబు పయో గంబుల6 గానంబడి 

ఇడి, బే! గ సర్వతీర్థ ఖిగమనంబు సర్వవేద | సమధిగవుము సత్యంబుతో సమము 

గాను! ఎటుంగుమె ల్లగర్మములకుచె నండుం చద్ది! _యర్శడుసత్యంబు ఫర్మజ్ఞాలెన మునులుి 
టర 

Ph 

భాగ. ఆది, కీఆ. క॥[! మానమున సృథజ్ఞానము | దానంబున నభ్యుడయ ము ఛర్మనిరత 

యా | కానిగ్వహ' ణంబున నర[!కా నీకొసారంణ సౌఖ్యమగునం్యడుబుధుల్ * భార_ళాంతి. 
చనల తమన టను aT 

రాజ శ ధు నయ గ \ 
ర్క లే _సక్యేభగో కం Be (బళేస్త మెన| కృత్య మరయ ౦గ లేవండుంనిత స్రవసు! సవ్యాగగి 

గవాసీస్ధికి సంయమ్మ ప సిధ్గులాగ మతంత్చ ప్రసిద్ధ ద్ధులాగో ఖొర- అక్ష. వ౨ఆ. బే! వినును 

“స్ట విసంబుల విస్త రిల్లు | గ.ర్మములయం నొక ందునునలంప నిమ్మ|లంబు లేడాత్మ మోకా 

వలం గమన | భుర్మముత్ర నుమండు9 త్త జుందధిప) భార శాంతి _- త. క! బుతు 
అమమ TT ee eee nate anal uait థా 

వతియై ఫు ఫుతార్ధము | పతింగోరిన భార్యయందు. (బతిభాలుండే | అంగం 

సేసిన! నకనికి వుల భూణహక్య యగునండు బుధు ) భార-ఆదె-నిలి. వే గి! పౌ 
RT పనన రుల తనతుత్తట్లుట్లు 

ళ్ 

పు౦ంబుదూసనె 5 సలమండురికొందణ | ట్టనక జవమిచ్భునండు) కాగ్య] భలము భార సె 

నుదాహరింపకబడిన 6ఆండు9? ఇత్యాదిల్మాట్ల ఏల్ యా ౧తెంబులము “అనిరీీ అని 

భూతకాలమర ము, 
.' థు 

28 సూ.____లాట్టు రుష్భ్రంపరంబగున పు'డెడ గాగమంబును |బథమ 

నువర్ణకంఖు పరుబశుపుడెకు గెకిగాగనము సు బుకు బహుళంబుగానగు, 



/. ఖల వా | షే గీ 

(ప - వంకోశును - వంజిడిని - వంజెదరు |! మ -_ వపంపదస్రు - 

నంజేదరు ॥| ఉ - వంజెదను - వండెదము. 

వ్యా-_ తోద రాగంసులయంను (బఫమపు? సాళపచనంనెన డుణు తప 
ఫి ఖై + రా మా 

“రు, వు, రు, ను ము అనునవి పరంబపసన ప్పుడు ధాకువునకు ఎవ గాగవమంపును, 

th 
అలీ 

(పథవుపురుషునువర్ష్మక ౦బు పరంబసనప్రుశు భాతువునకు ఎడజిగాగముంబున్ను ఎడు గాగ మం 

బును దజ౭దుగలుగును. “వంతు _1. లాట్, ఇట్టుండ "సెనిమివప సూ(తంముచే డుజ్రును, 

పదునాఎవసూ. రంబుచే దానికి నుసర్హక ౦బును ౦3౩(గా “వండు [న్కు అంయుండే. (స 

కృత సూ త్రంబుదే నుపర్షకంబునకు ముందు (ఎడుగాగముంబును, ఎడి గాగమంబునుకూకువు 

నక్కం గలుగంగా (వండు ఎడు -[ నునండు ఎడి (న్వు అని యుండి. ఈ మకా 

గమంబులు కిత్తుబగావున ధాతువునకం తుదనుజే రె, అప దొాదెస్వరనిత్యసంధి చే (నండే 

డును... పం జెకి9, (ఇచ్చట “ఇకాగంబుమో (దికును ను(కియా, అను తత్స ుపరి చ్చేసం 

బునందలి యిరుపదియాజనస్మూూత్రంబుచే నువర్గకంబున కిత్వేంబు) అనురూపంబులాయొను 

(నండెనరు, $వంగు_లాబ్స్క్ అనియుండ చెనిమిదననూకింబుచదే రునర్గక ంబు 

గలిగి (పకృతసూ[త్రంబున నెద “గాగముంబు రా నీయా పంబమయ్మ్యొ, ఇశే 

_(మ-వండెదను. నండేవరు, ఉ- నండదను వండదము, ఇత్యాదిరూ పంబుల౮పం౦దు 

94 సూ..లిడ ట్లు లవకారంబునకు లోపంబు విఫెవనగు, 

వండితి - పండితిపి | వంతును వంథునును ॥ వఎజెదను - వండెను. 

వ్యా---భూ త్మక్రియ యొక్క_యు, తద్ధ రగ్మాది_కియబ యొ క్క యు (బక్యేయవకొ 

రంబునకు లో పంబు వె కల్పికంబుగా నగును, భూకతంబునకు -- వండిత్సి వండితిసీ. 

ఇట్టుండోం (బకృ్ళతేసూూ తేంబునం. బాకీ కవకారలో పంబురా (గా (ఇండితి _!.ఇ' ఆని 
0౧ 6 

యుండే, అప చాదిస్వరనిత్యసంధిచే (వండీతి, అయ్యె (నండుదు, (వండుదువు) నం 

డెదు (వంజెదవు); ఇత్యాదులందు. బైగానింబలె నూహిందుకొననలయును సీ! ఇళ్ళ 

జంటలకు 

ఇాజుగమన నీపందుల కరిగితత్యురుకుచాఫోగయెందున్న దాన | వబల యెన్యరి చేత 



Ae 
ety 
గ్ర పోల వ్యాకరణ గువ్వా ఫల సకాతీక్ర 

జిక స ఒట్టి . TN a mh అగ ల i | Fen NC ఈ. " “శ నకవులలోం బుఫడీత్రశే నా సేక్షం టలదుసున్న | ప... యము సం బులోశీ 
ల 

నున్న చొ నే , ఫార-ఆర-వి త, జ సనో3చే ! "ఒలు. గ" ఎభానముస సన్ని ము? (బీ లెదు 

శాతరమి నలుక పాముల్ల ఆ కాలాన సూతనంవ నా, భొర_డవ్యో _2 ఆ, 

Pal ఇ బ్ , అ at బా! జ i ™ mn . J ల సరొ సిద. NS DIM యె WR TDN గః పం ట్ నవ్టు 6 _ లే హి | “౧ Bp 
“ఖ్ ఇటో గొ గ ఇ rae) wr ” EN ఇ ౯ బథమబహుపచనంబున సేకవచనంటగు, 

చిలుకోలునలి కెను ॥ చిలుళలువలుకును ॥ చిలుకటుజలి కెయును ) 
మేనుసులు గర లెను. మేఘ ములుగగిును. ఇ మేఘుములుగగ లైను. J mA కం 7) 

వాటా సము పషు భ్యూదెతిర్య్ట్యం? గువ్రులున్యు పాసషానంపినవ డా "గంబులును నరము 
ఇ య్ (a థాం 

శే f oe woe శ oh, wn Sy ట్ట ఖా 1 ఇ 
న చోలొట్టు బ్రుకాష్రుబబహుసననంబునకు ము న్స ;సిఫనంపొ ఎంశింబస. పలుమ (రు ఇటుం దర 

య 
స గ్ స్ టప ఇ క అ ఇ . క శా ణి భో . . . జ 

బృ క్బాతీసూ తేంబున "సేకపనన దు,ఖు ౦ (పలుకు ఎ డు, అయ్యా, పదు సొఆస సూ గిలబున 
hn} 

(ఎను వన్దే ౦బు గలిగి (పలుకు నను, అయ్యెను, అప దాచిస్టుగనిగ్య సంగ యు, ఎను 
ల అత అలు గ న ఆ జ ల గో «he అటో ' ఖల ఇ బచిరయైన వసూ(త్రంబు చె లకారంబుయొవ న. క్ స్వంమిను గలిగి. పలికెను! 

అయ్యె. పలికినవని యము. (పలుకును పసకకును (ఇరువ వయా న్యూ తంబు చేనెడు 
గాగ మంబ్యు ఇత్యాదులు య్, మున కు దాశాగ 3రబులా, 0 మే ములు గగ్గతెరు ; ఇత్యాదు 

mn 

లపుంయ 6 చస కీయ ఈయూ హిందు క్రొననల. మును. " అసూ (గం బునకుల గ కాంకరంబు , 
ముం 

న! స ॥ ' ల way స జట ' తే గీ| పృశివి స్టాసరతిగ్య ర్పభ్ళతుబ కేల | (ఆ యలయుప చేివంన ముఖ్ గి నము | 
ou / 

జేపమనుజ జాదిక[క యత్ చంప నే?! పసన బసంపని సరల 63 సబ నీళ్ల సొ కి: భూ Chor wes 

ఏ to, క] మా సిరసోముశిన గం] టా సింగల మంగా. జనలటంలట బనొానులొ ణి 
ను. 

నీ సంబ 9 మొయిళు లహరి! మో9 సెంనము చయం సమూ న్యెవటు బలపఫ్వశుల, భార విరా-క 
చల 

ఆ él Al పన్నీ మృగజాతు లెను (బమిసియిసు! న నష్టుగలఫొన చన రెనట్ట్టాళలియ దెం య రై అ 

గకుబం౦బుకు బెఎశి నంబటగముదెిశటు! బూగశటి అంగం జంగ జు దానమును ఖారంవి రా శు 
న! 

. . ol ఆగంషం చె జగత్ర, యంబు దిశల కం డోళా సమ్ముప్రంబులు | ోకిం'సెజ్ొ భయ 

KA} 
క! 

మండ ధూతముగుటేవలైం “సలు వాగుల, కారం నము న్య జ9గ వసుంగ రాసలి 

కోరని నాధుంయ గ్రాం గః గహార్మముం! దఎలె నఖ) మూసి సుూసంకశున | 



| 
స 

డ్రయాపరి* చ దము, gg] 

స లా ల ళు న. లో a 9 * 

పంక తగంపనంపుల! చే టినధరెక మదు ర కులకు పర్చవె మిల ఏనహార్య ముస్ధతిం 

జేయిక గ నో త శల పులు "పల ఏశకా గలగంబయాఖులుకొ  ఫెస్త్త-లయు-కా 

మా అనాలని ArT PTT TR TTY TTI Tre] 

# 
శ En 

తో ౧3 ఇళ ల ల న టా . ర 

96 సూ..లూటముకుషున కెకు తన ర్ అంటు (దుం తాంఎతఎబులగు, 

ఆశీస్సు - మోకుమేలుగలిగశును - మోకుమేలుగలుగుతేను ॥ 
(4 

శాపంపు - నీకు రాడు సత్య్ధంబుగలి గెడును - సీకు రాతు.సత్వంబుగలుగు 

తను | సం పార్ణనంబు - పొదిననుం గృపంగాం చెడును ఎ పహాదినను. 
యు స గ] . 

నృపం గాంచుత ను. 
ళు 

వ్యా ౪లకేస్సు, శొాఘ ము సం(ప్రాగ్ధన ము విణ ఏనియ ౦వలీి డుష్ట్రంనకు స క్రో 

లంబంతమందు6 గల ఎడు త, పగ్గంబులగును, ఆశీస్సు. మేలనుభవించు వానికి నిష్ట్రంబు 

గావ్రుసC 2 రెంశు వాక్యంబులును, అ ర్వాదాగ్గంబునందు (ఏడు తృ నగ్గంబులు వచ్చి 

నందులకు దాహర ణంబులన, శాపము- ఇచ్చట రాక్షసత్వం బనుభళవించువానికి ననిస్థంబు 

గావున నా ఇంకు వాక్యంబులును శాపార్థంణునందు (ఎడు త్వ నర్హంబులు గలిగి నందుల 

కఠ దావహారణంబుటు. సం(పాగ్యనము = ఇచ్చట హరితన్ను ర, శీంపసతెనని (పార్టి ంచుదు 

న్నారు కాఫ్రున నట్టి యర్భంబునంధుం వై పర్యేయ ంబులని యెొటుంగునది, శాపంబు 

నష- క! పతి హీన 'రెన భామిను | లతి ఫసవతులయ్యు. గసలజలయ్యును ననలం 

కృతలయ్యెకు మాంగల్యర పీతల మొడు గృపణవృత్తి నిదియు మొదలు గాన్ భార 

ఆని. తఈ& ఆ, ఆపస్సునకు.... ఈ | వారిజ వెరికు లేళే నీకుసం |} ఫ్రార్ల మనో రథంబు 

రను బు సనంబులు నిదూదుంజేశికా ? ఖారతిము, 
స ఖీ | 

౪7 సూ.__విధియందు లూట్టునకు మాటుగానది యనుళచ్చ 

బంబును ముందు నుగాగమంబునున గు, 

య మయమియు౨డున ది, 

4]. 
we (4 



స్టీర్టీట శ్ర స్యాకీ రణ గ్ పార్థ పకాశీ క్ట 

సోరసీ గ్ ంబున రసు (అసకీ ల ఆశి పన నష గే తులను గాన్యమంను6 (బీవీ 

ర్త 0ప( జేయుటవిధి) లరూఘ్ట్రునకు బిగులు [అది అను తీన్బృష్టంమును, దానికి ముంచు 
సు 

జ కువునకు (ను గాగమందును గలుగును ఆ. మతుండు నానిగివ. కారగ్నంబునే ౨. క్లిష్ట కార్య 
యునది. మెతుండు నానిళభూపంచిన కౌ న్యంము చేయుట విధియని యర్థము. ఇ ఇచ్చట 

మ్మెతుని. గార్యంబునందుం (బపరి ంపలజే ముకు స్వృరిందు నున్నది, an | లూట్ 
Me * అంటే / య 

అనియుండ6 బ్రక్ళత్ సూన9ంబు. (అవి శబ్దం? యును "నాసువునకు నుగొగమంబును 

erat: ఉట, టో అసి ul wh we rue, ony అల్ అటో 

సయ్యును. నుక్కు_కితు కావున ఎయు ధామువునిహోాను. బిరి (యునది అను 
( అమి 

రూపంబయ్యెను, వానికి నీవు వొసటయయి యుందునటి, ఇస నివు వొసటయయి 
' kD 

యుండునుని యర ము. ఇ గ ట ఉహ ంముసనడి అనునవ సు ప్రొ? yy సంపును_ పలీియ! 

థ్ ళు 

నున్నది, ఇరునిదితీ" "మ్మనవసూతిం ంబుస పొసగంన్ర యు ౦0% సుసునియయు 6 బీస్పనొప్పను' 

28 సూ_ఎయుతేల దుతింసున స్ట చ్చు పరంబనున ప్రయ మనకా 

రంటగు. 

నీకు మేలుగలి గడు మసియను - సీకుమేలుగలుగు తమసియెను, 

వ్యాలా-(ఎడు, త్రి అనువాని దుళంబునకు నమ ఏ సరంబసన వుడు పుకొగంబు 

గలుగును, ఆ. నీకు మేలుగలిగడు మనియెను నీస్ 'సులుగలునుత్త మనియెను, ఇచ్చట 

సంధి పశేయంగదు (ఎక్సు త్రి పగ్ల ంబులు సుకొ ర"ంతంణు లభయ్య్యూను విభా గావస్థయందు 

( కరిగడతుల్ whe అనియెనూ. కబుగువకొ (+ అనింరును అను స కొరం పం? సలు గా6 జీప్ప 

{ 

99 హాదా rs మున్రురులకు ముతుస్టులగు, 

స్సు - దస్టాయువ జగము. గ ర్థ్యాయులరగుంయ 1  శొపంబు- 

శాతసుండవగుము - రాతనసులరనుండు ॥ న. - నన్ను ర 

టీంపుము - నన్ను రఫీ౧పుండు ॥ విథి - నాచెప్పిన పనిచేయును - నా 
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భ్యాంఅికగు , కొవము సం! పార నంబ్బువిథి* ఈయ రంబులయం౦దు లూ ణ్మ్య 

‘ _ ఖ్ 6h థి 
॥ అ ఆ లన లాలడ రయ ఇరా Ry! తద 9లో వగ లో నే 

మ పురుషు ంబుయొక గ్రాాయేక పవననబహునపన ౦బులకు 6 (వువర్మక ర క ంబులకు) (గమం 

బుగా మువర ర్ల క డుజ్వుగ్గ్య క ంబులగు, అ కిన్సు-దీర్భ రముసగుముి ఇటంగారక పరిచ్చేదంబు 

లోనిముప్పదెమాండు ముప్పది నాల్లుసూూక్రంబులచె (దీర్దాయువవు?' అనుట యాశళవ్యకం 
4 , 

"బెనను నిచ్చటిరూపంబు ఫూ తోయ సూ త్రంబులో ని (పాయిక (గహణంబుచే రక్షితం 
A 

జి 

బయ్యు. [(అగుము, కమ్ము అవుము ఓము అని యేకనచనంబునండును (అగు౬డ్వు 

కండు అవుండు బొండు అని బహునసనంబునందును ధూపాంకరంబులు, తొంబగి 

యాజనసూ మూత ంబున్ స నర అాదుక్రొనునది, (దిగ్భాయు లరగుండు' బహువచనము, దగ్ధ 

యులరుక ండని యణ వ నమ్ము" శాపసంఫ్రార్షనవిభులందు నిశ గ గహీ ంచుకిొనునది, విధ్యర్థ్యం 
యః 

బునందు లూట్త్రాయొక్క్క_ ప్రరుహ( త్రయంబునంగును, ఇరువదియేడనసూతి)ంబుబే (అదె 

శబ్దంబు విధింపంబడి యుదాహ్యాత మైన 'నీవుచొసటయయియుండున ది" ఇత్యాదిక మై 
, ర 

య 

నమగ్యమపు రుహోది వాక్యంబు (పకృతసూూర్రంబున (నీవు బాసటయయియుండుము? 
(ల ౫ 

అని పతుంబున నిర ంబుగానుండునక్ను లూక యొక్క. పురుష త్రయంబునందును 

వి ్యస్థంబునం గావ తేక న యూసీ శా ససం పా గ్గంబులయందు (ఎడు తి. వర్గంబులు, ఇ 
ర 

కువరియా జనమా తయిచే విసంపంబవలగా ;నీవు దీరా యువయ్యెడు, నీవుదీర్తాయువగు 
4 

తక్కా ఇత్యాది దిక మైన రూ పంబులును, (పకృ తేసూ(లేంబున6 బర్యాయంబుగా మువర్గక 

డుజ్వర్ష తొాంతథయా పంబులును, ఆరా వ్యర్ధంబులయందు నగునని 'తెలిసీకొనునది. ఈ 

సూ(తంబు, ఇరుసది వాలు  ఇరువదియేణు సూత్ఫ్ళంబులకు చాభకంబుగానని యె 

అుంగునది,' ' "క్లీనలశుమున్న ంతేంబు'చేతను “సె "సెల ము శాపార్ధము తెలుపంబశు. అన్వ 

యక మంబుచేం సిరియా వాచకంబు వాక్యాంతంబునం దే యుందవలసినది. కానున 

శాప క్రియా బోధకంఖెన తుమున్నంతంబువూడ వాక్యాంతంబునందే (ప్రయోగింప 

వలెను, న! శకునునిదెక్కు.నంబొడమి సర్బ్పముఖంబులైలువెల్లీని | త్యమును బలా 

శసంగతులు చచ్చక త్రివ్మరునట్లి నాగిభూ] తము ! పనమాన 4 నీకుంగగలదా | 

మజిభూ తడయాగ్ద్ర బుస! యు|క మకద నీకు నొమ్మలనడల్సుట నీవడి ధూళిపాలంగాకొ, 
న 

జ్ 
కవి-2ి ఆ, [ఫననుంణానిను బక పొముగస్క నే! గీ నీకబా రా తివినుం దన నెలనవ్లుగూల 

MT నటనని 

-జేలసృజియించె విధిసృణియించుంగాక | యేల _దెవాతృకునింజే'సె నీలకప్పుం] బుడి 



దీరి బాలవ్యాకరణ గుప్పార్థస కక కాల్తిక్ల, 

చాపీచిరాయునకొ వెడగునుడునస్క నను - క అం వే! గి అలనయుకాండ్ల | బబుసిద్రీ 

గలిగినట్లి | దొరకొశుకునంను6 బొగతున రర్యయ్యు వ నును! సెొంలొాబుంనన ముుసవలం 

చెరువరులను | బూనియ్తుస నిషాని బన్టిశారు. నీబా-5ఏ ఆ. క! పారపాసెంంటునం 

జలంవుజు! విరింతోండులని ల్ల మి'సలవెశనె సుకు నీ! వొరనవము (గుంగపోవను. వారుగా 
a) 

bl 

తానో లో లో ఉన ఖల ళీ 4 ౮ ళో నా “నీ ₹తివిలు మంటంగలయక, నీలా-రి అ. చ! బనితష్టటూమునంవమివాసు. బం 
య 

కొని యొజ్ఞముద్దెయక- | గపొనినదోస కొ ఏపని కాదె నినుంగని గమి కొమ్మ ని| నాతల 
, స్ న. 

వంచుచుండునది చాలవొ యాజుడి నీకునెంతకుం! జలవలేడ నీసన్సరునన్న ముగా నింక 
॥ న ర 

నిందురాకుమో నీలా-8 ఆ. ళ్] జతలేనిషావుగల్వట కొతినలస్కెం పిటుచేయి్ యలజడి | 
చెల tr 

మాజిక్! వెత పెట్టుదురేయిణక నీ! (బశుకుబయగాను గాకపయ్యోక కా నీలాం తి ఆ, tity న యయా. రెకట 

తే గి మున్ను కొన్నాళ్లు పలుగాకి మూణలోనం | గలిసిబులంనిన  చెంలులంగాని 
య 

పీంప6| జేడియలమింనం (గు ల సయ రాకు |కో యిభలాయిదికో' నీయిల్ల గరాళోను వీణా_ 
ce ft 

న watt TLR art 2 

త్తే 
8 ఆ. ₹॥ గీ తరభుభచోండుల జం: వముల్డ రణల గతూయకగిడుకొంచు "సంత యం గొల 

a) 

త లేక! యాగడంబునC బురివిన్చియా డె కేమి! యక్క_టా ౫ శనీ వూట యడోసిలగోలియ, 
Sua, 

నీలా క ఆ. క॥ "సమ్మిచెంబ: బివుటు._ మెంయుము6 !గన్మునిప్రూం దే దేసంాని క డుం గొన్ని 
ఛి 

యహ | కొమ్ములంగలంపంగ జాతు. | తు మ్మెన ను పకున్న ల సంక 
(0 ళ్ my 0 

నీలా-లీ ఆ, 

గ్ర 

|. సూ._ఊభ య] పార్గనంబున దుగాగమంబున క్ల తరంబగు, 

జి 

gt 

గ... 

f గ్ మనమునండుద్దము. 4 

J 

విప రంబగు న నప్పు పుడత్వంబు || (స - వండందు  వంకగరు _ వనంచకు వం 

శన | ము - వండన్సు - వండరు ॥ ఆ - వండను - వండము. 

జీత్సిసరంబగునపు పు డుత్వం: 2న కతషంబగు నను సూ తముచే అ 

4 
న్యా నీవును "నేనును (వనము) గరగ తె నప్పుడు ఇరువది ళిండన సూ(గంబుే a 

"రభ నక విధింపంబడిన దుగాగమరిబున కతగ్ణంబసను, ఈ మనము నండుదళ్సు 



క 

Gms EY ర పదిన శేదమ్తు... కీ క్రిరిక్ర. 

, 5 - కి 
(సండుదుము, అముము బనుబం గా: బృ్రక్ళక సూ తంబున నత్వేంబుగ లి గె, ఇంతకు మున్ను 

య 

: | ల ఆనీ ధి ఓ ఆన జా ఇ స్ వ్యతి కార పల కొదచంయా వను గాంగ! లకారగంబాలకు  నుజావారణంబులు (గమంబుగా 
( ఫి 

నీంబతిమొ. ఇస్తు ష్ణ న్య సెచేళంబునసు నుచాశచాోాంంబుళలం వదరాలంబున నీ యంబెను* 
} 

ఈవ్యతి కా శేర్గంణంన సు గా వంతి] షా కొౌరడంయినకు నిరువదెవయాన సనూ్యంబుచె న్యం | 

బు NEN టన 'ంచందు, సుం నలగ మె నూ పంయలబమ్యొ. 
మ 

ఖీ 

తలి] సూ. మధ్యమ ముడు జులు ముజనాంబడు, 
(టబ ల 

. 
ఫీ 

నార్టి సున మప సగ అబన ౧ గ ము, కున్ ఆఅశునవి ముజు, అనణబడను, £ి న్ 

అనయా మువగగంబున్ కులు అకారంబు సహ్న్పలా (కుయు రు, ఇకాౌాాదికంబువో తె 
£9 + షా (షా a 

ము, జ ల వాగంబని సమొయింగున ని, 
ఓ ఖలీ 

అలి న 
సా నగ ౯ కం౮న ముర్జా ముప రంబనునపుకుకు జీయ గు 

ల్ల 

hs 
mm గ్ శ్రీవ వండకుము -_ మోరువంతరుండు. 

+ 

ph, [| 

వ్యాయా న్యతిరే కార్యంబు నందు ముగాక య; గ్ల క్ కంబయులుః పరగం౧బసన పుడు గాకు 
గో 7” a 

ళా 4 (కో సఖ... గ or అస్త వునకుర గుజవగకంబస, నుప సన్యయంబు జ గక వ్ర న న్షిరునదియశనూక ంబుచె ధాతు 
[0 | ల్ల way నాగ గ [ ల we, 

వుయొక్కొ_ ఈ కొగంబూనకు, అకారంబమొ్యు. 

(పయుక్క రముంగసుం 

వండువు - వండుమాొ _' వండుమి - వండుమో - వండుండ - 

పండుండా - వండుండి - నండుండీ!! అ_ ఆ-ఇ-ఈ-ఎ-వ-జ-' 

a అమ్ము- అయ్య -ఇ త్యాదు 6 ాదులు, 

i 



96 శఇొలవా స్రరణ గుప్పార్థ (సకాశిగ 

వ్యా సంపార్డ న నార్భంబునంకలి మువగ్గక క డుజ్వరగ్గక ంయులను€ ణివరను హర్తిన గ్ 

కారంబు మొదలై నవి. వభామణాం జేర్చంబడును. 6నండుమి “వండము _ అ అనిపదవి 

భాగము చేయవలయును. “నండుమాి (వండుము -( ఆ అని పిభడింపపలయును. ఇస్తే 

“వండుమిి ఇత్యాదులయందుC బదవి భొ గమాపి*ందునది. “వంథుమి ఇత్యాదుల కరం 

చ్రీకునయగా వండుటకు నిన్నూ బ్రా రీంచుచు న్నా 6వనని యర బు. ' 
ఖు థి 

84 సూ. ఎదాదొలను (స్రయుక్ష్వ ౧బులను నస్రు ముస్టునకు 

వ్రుజిరుడీయగు, 

నకుకె _ వినరుచే _ వినవమ్మ -.వినరమ్మ - వినన నమ్య య వినరయ్య, 

ఇస ర్చ సీ, ఖం స అమ్మ; అయ్యా, (ఎదాదులు అనునవి మునగ కడ జ 
పో టీల ళం 

అకంలణులపె పిరూగి ంపంబకునవుడు ముస్తుయు లగు గం వుంబుగా న్స (ఏకనననం 
ta ద ts 

బున) రుజి (బహువచననంబున్స అగును, వినపి ఇట “వినుము. బి ఇట్టుండో సెదాదు 

లలోని ఎకొరంబు పరమెనందున ముసర్గ క ంబునకు నుజ్ వాక ంబుగటి “వినన ఎన 
మ్ 

ఇట్లయ్యె. వుజీ జీశ్తుగావున నిరవదియవసూతొంబుచే ఛాతును యొక్క ఉకాగమకార 
రంగి ళీ 

ముకాంగా (ఏనసి అయ్యే, రన బే” ఇత్యాదులయందు నిట్టి నిటిప సరికి య యూపీ ందునది, 

_అటవినకుజిి” ఇట (విను (ఆము _[ నె ఇ్టుండోం సరికృత సూకింబున (వను | ను బ్ర 

er 

: అయ్యెను. న్యతిరే కార రృంబుకా వున ము స్పదె' రెండో? నూతి) ంబున ముస కస్ట నీయంభైన 

వుజ్కి?, బూూర్వంబునందు (కుజ? వనక ంబుగచ్చి (నిను (గు ను, అయ్యెను. (బీర్లు 

"పరంబగు! అను నిరువచియవ సూతింబుచె (కుజ్కి ణ్ళ్తు గానున వినుగాతువుయొక్క 

యుకారంబుశ కతేషంబుగ గిగి (వినకు వె అరెక్యెను. నటి వగ ంబున కే ముందున్న 
జో 

క్రజియొక్క_. ఉకారంబుపంత్యయ సంబంధి కాని; ధభానుసంబంధికారదు, కొన్రననిరునదియన 

నూళింబుచే' నత్వంబు రా దయ్యె, ఈపరిచ్ళేదంబునందు దాహరింప ంబశిన (ధాతువునకు? 

"అను పథమ నూ(త్రంబు తక్కిన సూత్ళంబ:లయందుంబలె 4 జశ్తుపరంబగుి ఆను 

 పియిరువది యపసూత్ఫేంబుసందుంగగాష్మ ననుపరి ంచునని స్మరింను కచ, (విన వే 
ము | యం క ॥ 



స్ 
గి గ ) 

షళ్యాదులందుం బదవిఫోగము.. పేను పె వీనుడు వే వినమము 4. బె 

వినకుండు 4 స్కా వినుము _ అమ్ము; వినుయు అమ్ము వినుము -1- అయ్య, వినుడు ఎ 

అయ్యి ఇట్లు సేయపలయును, 

(ప్ఫార్భనంబునంద (న్పత్యయాంతేకీ క్షియలమో యనం గవకదవు పూగ్వువంబుల న్నా 

దులనుప్ర ముక ంబుల. పోోవంగనన్న పోకయదవన్న, (పోనంగనయ్యి పోినంగ 

దవయ్యః (పోవంగవమ్మి? (సపోననవపమ్మ!, (వోనంగచె (నోసల చే (పోవలసి (పోన 

గదే సుకిర్రి మనంగ బన్ని భాగ -10-స్క-0-'ప్రా. చెప్పం గదయ్య భాస్క.-రళే కి కము 
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(క్రియలలో చీదముందు జరిగినదో యట్టి ముందు జరిగిన క్రియను జేష్పునట్టినాతువునవ 

(ఇ వర్షక ంబుగలుగును, ఇట్టిధాతునును గ్యాద్ధకంబని వాడుదురు. ఈ, సంతి పండి) 

విన్ కన్ని ఓ దేనదత్తుండు వండిభుజించె, ఈవాక్యంబున సండుటయు, భుగించుటయు 

రండు(క్రియలుగలవు. వీనిలో (వండుట్క మొదటజరిగినదికా, వనండపద్ధ క ంబయిన వండు 

ధాతువుకంపి (ఇ (ప్రత్యయ ంబుగచ్చి యప దాదిస్వరనిత్యసంధి? చే (వండి, (వండు _£ ఇ) 

అయ్యెను, ఇళ్లే (పండి, ఇత్యాదులందు నూహీంచునది. సంస్కృత వ్యాక రణంబులో 

“నీకకర్తలేం కలిగిన రెండు | క్రియలలో ముందు జరిగిన క్రియ పె6 7 గ్య ప్రత్యయ ంబు వచ్చు 

నని (సమానకర్భకయోః పూర్వకాలే. ఆ 8- పాక్త, నూ 21, అని చెప్పంబడియె, 

అట్లు తెనుంగులోC జేప్పినచో మూలంబులో నుదాహారించిన వాక్యంబునదోపంబుగలుగు 

నని గంధకర్హచే (సమాణాళ్ళయంబులని జెప్పంబడియె, వై త్రునిచత మ శ్రుండుకొట్టి 



[క్రీయాపరి వేదము 
ఏటి, 1 

బడిమడి సి, ఈచాక్యంబునందు6 గొట్టుటయు మడియుటయు  శెండుకియలుగలవు, 

కొట్టివవాండు. నై త్రుండు, మడిసినవాండు మెత్రుండు, గాన శెండుక్రియలకుల గర్హలు 

తెరి. దానంజేసి మాలంబులో సమానకర్ర కంబులనినచో6 బెవాక్యంబు సిద్ది 
ఫిన్ను లె రృ ంబునసీద్ధిం 

పకపోవును. సమా నాశయంబ్తులని నయెడల. గొట్టయిడిన వాడును, మడిసినవా (డును 

మె తుందేకాన "మొదట జరిగిన 6కొట్ట బడు” అనుదానికం ళు (ఇ 'పత్యయంబువచ్చును. 

అనయా కొట్టు క్రియయును, మడియ్న క్రియయును, 'మైత్ఫునిమోి (దనే జరిగినదికాయిట్టి 

మెకుంటే యా(క్రయంచాయె, సంస్కృత రిబులో నీవాక్యంబు "తెలుంగనందుంబలెం 

గ్యార్దకంబుతో లచింపవలనుపడదు: వై _్రేణహతో మైక్రొ 
మమూర; అని కర్మార్థ కక్క 

(పత్యయాంతంబుతో రచింపంబడును. భాషల'శెలిని జేసి వాక్యం సులు తాత్పర్యంబులో 

చీకంచె నను రచనంజేసి భిన్న ంబులగును, 

వీరి చూ. కడివ తి రేక క్యార్ధంబునందగు. 

వండక - పండక - కొట్లక ల తిల్చకం 

వ్యా--వ్యతిలేక క్య్వాస్దంబునందు (కజ్కి ఆనునదియగున్యు (వండు [ క, ఇట్టుండ 

(జీళ్తుపరంబసనఫు డుత్వంబున కత్వంబగు, అను నిరువదియవసూ త్రంబుచే (వండక్ళ 

అయ్యె. ఇమే తక్కు.౦గలవి ధమాహీంచునది, 

4&0 సూ_.తుమర్థ భావలతుణంబులందును జియగు, 

భావలతణంబునా నన్యకియకు లతణభూతరిబగు [కియ - తు 

మర్గంబందును భావలతణంబు నందును ధాతువునకు నుజివర్షకంబగు | 

త్రుమర్గంబు - ఎమ్మ తుండు వండను బోయెను ॥ పాక కీియార్థము పోయెన 

ని యర్థము | భావలకుణము - మైత్రుండు వండనలిథివచ్చెను | ఇచట 

వంటలతుణమునచ్చుట లక్ష్యము, \ dl 

af 

చ్యా- పూర్యోక్ష ౦టైన మప ₹రైదు నూక్రునందలబలె నూ (కయ = 



ర్ట ల్ల. పాలవాంకరణగు పొర, పాక్రార్లిక్ష, థి cq 

నంగుగ్ భాసళబంబు సు ణప 
ద ఆ టో 

oi నన గ CT వ్ | TD ee ళం" ఆ * రా లగ్మానె నరూపంబని యెణుంగనని. ఫొనసంబవంగా. ఫసన, అనలగా గావించుట 

కూ ంకోం మైన భూధారును రక్ సన్నత్యయంబు 

(వేయుట కియయని రక్యవపార్థను తు వర్భంబు నందును; భొనమంగును అనలా 

(ైస్ద్దంబు గా. చలం ంబను కాలము గలచమొప్త (కియయసావ కాలము గుల తీయని 
ణి Gy గీ 

ణో we జ బౌ జో లల జే ay Mm a తనో ళు ల్ | "గ్రా "లముగల్య సేల్ & వయంనలి కొలంగునస ఛో సశంబస,. అకియసంను (పసి 
తి | స్ ణి 

స 

గి Wl అ క లో ఓ we టా త wn" అబ్బి ఖ్ తో గ (క్రిచనూవెచకంబునం చె ను గ $ంబ'సను, ఎ కియనిమిక ము “వే కొక కిన జరు సో 
అలీ 

రో గ అం జ అం ఆ టి అట గ ఇల్ గ ను ణి Mr (కీ యభువుదంబునా బన సు ము అనేస. ఎ WU ౧ను నవంచమగోయెను, ఇట ॥ / స్ు 

జే | క అట అం వ WE, ETE న 4 భో నండదుట యన్న కియనిమిత ము వోస్టుటయిన్ను క్రయ జరిగినదికొన  నండుగాకగువుళంపుం 

రి 

దువఃర్ణ మంగు సబ్ శర్గకోంబు ర" గా (నంపను, అగమ్య, సంకుని మిళ్న వురి యగ“ ము 

భొఐలక్షుణమునకు - చెయంగను వందన తి శవ నెను స్స ఇ స్ంబున 0దు నంనుట యు, 

వచ్చుటయు రెండు క్రియలు గలను. వీనిలో నందు క్రియ (సనన కాలంబుగలని. స సర్వసామా 
న్యంబుగా నెంత రైక న సిస్ముట వంకుఏ యా గంభైెంగు క్ర యిట్టి గలంబు సగ్వలో 

లకుం చెరి సినవిపోః చ. 
వ క సినవిపోంబు, అతిథి నద్బునట్ట టి కాలంబు నియాషింప కక్యంలుకానిని, వండు 

నట్టకాలంబ నై శ ల లు ధన ల టు న్ నందు నతె సవ చె చన సన్నచాొ 6 Turn నన్ను నంటు సవాయి ంటునంటి నీ యతి$ె 
శ య రిల 

గి fag ॥ “చా య ఈ + లా ద టా | a యొక్క యా గన న సమయ ంబు సేయ గ లభ ంబగు. కొన. (| సకాల మీ న (సంహ) 
00 

చనియ ey లి | a . యంజేయు నట్టి వండు ధాతువు కంస నూ పరక ంబుగగొ్ని (నంగడోన్సా అయినవి, ఇచట 

వండు కీయ జ్ఞా పకొము (అతిశివద్ను కాలము చెబు నున్న న) (అతి SIU UE ( నైవద్సు బద న్నన (2 ఫ్రె నచ్చుటలక్ష్య బం 

వై్య్యళునివండుటచే నతి శైవచ్చిన కాలంయు వెంపంబడుమున న్నది, Gn] ఇస (కోయు కాయ లగా 
th 

> విదుకంబడు గు ంగో ను స మె (తుండే గొను ఆవులుపిదుకంబశునుండ చేల? 1819 ౧౬కు స ళ్ళ, ఇత్యాదులూ 

కొ ంచునది 
k 

* 

“X41 సూ చెదర్థంబున నందు నృత్య ౧బగు భావనల తేణంయబు నందు 

నవ గ్లకంబ్నుదు తాంతంబగు, 
" | 

గ. | wr, | ॥ ; ॥ a గ 

శ 
శ i "| 

నానలుగురినినం బంటబుపండును | వాండురమ్మని ననం బోయి 
| 

తిని, 



[క్రీయాపరి చ్చేదము. ల్రీకికి. 

వాం చేద రంబునం ందున్న టై ఛైోవలశుణంబునందు (భుతా ంకేంబెనను( ప్రత్య 

యంబువనచ్చును, చేవళ ౧బశంగాం గార్యకారణ భా వాదెక ము. (పథ మా దావహారణంబు 

నందు. బంటలుపండుఓ కార్యము. (దానికి కి వానకుద యుంంం కార.౧౦పు, నాన ౮గారణ 

(క్రియా వానక ౦ లైన కురి వము గాకువునకం మే (దుతొంపంచైనన నవర్గక 0బు గలిగి ద్వెతీ 

మయో చాహనణంబునందు (పోవుట, కార్య కంభం. (దానిక్తి) వాగు రమ్ముమట కారణంబు 

కానం గారి షా గ దళం ర అము గానున్సుకం టు (దుతాంతేమెన నవగగంబు 
లం fn 

గలిగి, 

49, సూ. ఆనంతే ర్యంబు నశునర కంబు (దు ఏ తొంతంబన, 

వ్యా-- అంతర నము = ఎడము. అనంశగము = ఎడములేంిది, ఆశంతర్య ంబున6 

(అవ్యవణానంబు తో (చుదుండ్స గారణ కియానాచక ంబుకం టె నకొ రాంత౦ంబ'స 

డునర్శక ంబస, ఉ, జూవిలిరోం 'తేందుడుం 'సవలయంబులు వికసిల్లె, చంద్రుల డున 

యించిన తనే గ నుం జ్ కబుంవలుని* సంచినశని యర్థము, ఇట6 గలునలు ఃవికసించుటకను 
Wi 

జం దుటీక గయిందుటు కార ా ంణుకౌనునం నద్వానక ౦బెన (తోంతెందు, ధా ధాణువ్లుకం హె 
న, 

(ధుతాంలే( బస దువస్య క ౧బు గట 

జో పొ ” a ' జ ఉప 

42 సూ యవ ర్ల కంబు (దు తొంత ౦21 (క్రియాన సయంబున శత 

ర్భంబున దగ్గు. 

మా చుదుంబోన్రచున్నా తు - చమూ చుచుంబోయెను - చూచు 

చుంబోనంగలండు. 

వ్యాయానకో రా ంతంబైనదువర్ణక ౦బు (కియాంతరసంబంభంబునందు నర్తమా 

నార్థంబందస, (శ్యత్రర్ణమ్యు శత ప్రత్యయ ౦బు సంస్కృత వ్యాకరణంబున లట్టునందు 

(క మా నార్ధమందు) విధింపంబణెను, ఊఉ. చూచుదుంబో వుచున్నాండు; చూచుచుం 

గోయొను; చూదుచుం భోవ(గలండు, మలా క్భింబులలో ని (పోఫ్ఫ్స, ధాతువు మంబ్బు. 



వీ బ్రిశీ కాలవ్యాకగరణ గుప్తార్థప ప్ఫీకాశిక, 

ల్ ల క ~ జ గు జ శానర్శ మానభూ తభవిష్య త్కాలంబు ల క చాపహారణంటబు, అట్ట, ఏ యా'సంబంధ౦బు; 

కమాను, భాతువునం ₹ వర్శమా నార్థ/ మునందు నకా రాంఠతంైన చువఠకంబు 
ఆ ల 

గలిగా, 

44 సూ_త్ఫ్భ నర్ల కార్థంబు నంచెడి యెడువన్ని యలగు, 

(నహరించెడీవాండు = (పపహారించెళువాంట్లు _ (సహార యనియ 
న అ 

రము, 
థి 

వ్యా-_*ణ్యుల్ (కువొ, అ ఏ3-పా1-సూ18న” అను సూత9ంబున6 గర్హ్రర్థంబు 

నందు ధథాతువుకం మెందృన్న్రళ్యయంబు సంస్కృత వ్యాకరణంబునందు విధింపంబడియ , 

కావున? నృ కార్భంబునంగు (కరర్భనుందు “ఎకి ఎడు" వగ్గక ంబు లగోను వన్ని 

య నరక కేబ్దభ సంలు, (పక్యయంబనియగ్గము, ఉఊ. (పహరింవెడివాండు; (పహరించెడు 

వాడు. ఇట బహరించుధాతువు, ఎడిపర్లకంబును, ఎడునర్ల ంబును, కర్వయను 

నర్గంబునవచ్చెను, (బహరించుటకుం గర్హయనిభానము. (ప్రహర్ష త్ర న్చరి త్వ యాం 

తంబు మూలసూత్ఫంంబున లృనర్థ కార్థంబునందు అనిన నుడు వుఖబంబట్టి గృవర్షకాంతే 

రూపము 6ప్రహర క్ట నిదర్శనార్హమా। బడీయె, పహర థి 

45 సూ వావికిలోపంబటు బహుళంబుగానగు, 

పహారించువాండు - సహార యని యరము, ద్రవాకి ద్రవార్కయని యర 
వ్యాఎడ్స్ ఎడు? వర్గకంబులకు లోపంబు బహుళంబుగా గలుగును. ఊఉ, 

"బక్తి క 

క పహరించువాండు, (ప్రహరించెడువాండనియగ్థము. ఎడి (వ్ర్య్యాయంబుప్య లోపించి 

నను లు పృ ప్రగ్రమైక వదనంబ్యులైన (వనిత్ర" ఇ త్యాదు లందు? (బు మార్ ంబువ్ 3 (కృత 

సంస్కా_రోననస్యతి? అనున్యాయంబున ని నిటలర ర్స ంబు లోపింపరు. 6 పహరించెడు 

వాడు? ఇత్యాదులండలి రళ్ళజ్ఞంబు పసమాసపదిచ చ్చేదంబులోని తొమ్మివవనూతింబుగే 

నను(ప్రయుక్ష్మ ంబయ్యెనని యెజుంగునది, 



డ్రయాపరిశోదము స్సీక్ 

6 'స కొన్న క్రలజ్షీన, వర్థకంబులు భవద్భావిశ్రత క్ష వదర్థం 

బులందగు, 

ఉన్న వర్లకంబు వర్శమానార్గక శ, తర్గంబునందగు - కలజివర్ల 
కం : జాలి థి థ్ 

కంబు భవిస్యుదర్థ శశ త ర్థంబునంనగు - నృనర్గకంబుక్క వదర్గంబునందగు- 
ల ణి య / ౯ 

ఇవిస త్యా ఖిధానంబునందగునని యెబుంగునది _ సుబుకవాచ్యంబు న స 

త్వంబునాలుడు = వండు చున్న వాండు = వండంగలవాండు ల వండిన 

వొందడుం 

వ్యా----ఈసూ(త్రంబునందు6 (గమాలంకారంబూహిందునది. (ఉన్న స 
॥ 

॥ ta 

కంబు భవదర్గంబునందును; (భూధాతునుకం"టు నగ్గమా నాగ్గంబునందు శతృ పళ్య 
థి ఓ రు 

యం౦ంబుప్పృతిల్ల గా. భవత్, అనియ సను! అందున స్త రమా నారక శ ట్రక్స్ ంబునంచని 
య @ 

మూలంబున వివరింపంబడియె.) (కలట్వర్ల కము భావికేగేర్భ ంబునంద దగును. (భవిప్య 

దర్భవిహితేశశ్ళ ప క్యయా గ్యమందు) మూలంబున వర రృమా నార్భక శ్యతర్థంబునకు (భవత్ 

అను నర రృవా నార్భకళ త్రేంకము (ప్రయోగించినట్టు లిచ్చటం౧హాడ భవిమ్యదన్ధక శతృ 

(ప్రత్యయార్జంబుదుంగాడ సూ తంబుస “భవిష్యత్ ' అనిపమోగించి “భవన నిహ్యత్ 

క వదరంబులందగు? అని సూత్రంబున చించినచో న భ్యుతలమ (నదువరులకు) సుబోశం 
జ ణి 

బుగనుండును. “ల్భటుస్సద్యాి ఆ కి, పాళి సూ జీ, అను స్ఫూతేంబున భూధాతువు 

కంళు భలిన్యదర్ధ ంబున శళ్ళ ప్రత్యయ బు రాయగా “భ ఏన్యుత్ * అను రూపంబొయ. 

నవర్గక ంబుక్ష కనతృత్య (యమార్ధంబునంప న. (నిస? అ అ ఏ  పా_డి.నూ-102. అను సూ 

(త్రంబున6 గవ శృక్యయందు భూ శీ కాలంబునందు విధింపంబ డేను, సంస్క్ఫృశేంపు లో 

భూ కకాలంబునందు గృవృశ్రక్యయంబువో లె (గతే వాతా = వెన నాకు) తెలుంస 

నందు భూతకాలంబున నవర్గక ంబు గలుగసననిభెఎంబు. ెనింజెప్పిన (ఊన్న, కలక 

ని భర్హక ంబులం సత్వాఖిధానంబునందు6 గలంగునని  తేలిసికొనునది? సక్వంబనంలగా? 

(ద్రవ్యము (ఫదార్భము) (ద్రవ్యంబు వాచ్యంబసనప్ప్వుజే వమ్చును. (ద్రజ్యము  [(రాము 

డు, సీరి, జ్ఞానము ఇత్యాదిక ము) సుబంకంబు దే జెప్పంబకును గాన (సుబంతే వాచ్యంబు 

సక్యంబు నాయని అనియా ౨౦మన ను ఘనంబడెన 3 సంపు కున్నవా. నం, ఇట (ఊన్న? 



€ ss శాల వ్యాకి రణ గుపొల్ (ప్రకాశ క్ 
CTS 

అట్ట నే టి hr a ॥ వ. సే వ కంబు న ర్త "సొ ర్భమందు పను నొర్తిస సూ తంబు ఎ ఓయు న్న శబ్రంబుపరంబిస 

న 4 ళ్ళ అబ] ఇల్ల అట ల ఖో ఫుకు వండుధా పవు శస జువ్ముశ రా చా ప ంమనద్దెం చే, ందుంగలవాండుు ఇట 

ట్ నో య జ CT hw we | గలజీ నక కంబు ఫుఎపు స్ట్ థె ంబంగు. జట్టినయిన పంబ "నః కేరువస యస ఘూ శే) ంబున అ ఆట 
శీ క 

భాతూత్వ్టంబున కొక్వంబిసు ఇను వన యకం ఎ సూరంయన సోతుంవునరు నుగాగ 

మంmునుగగి దు 3 కాగ్య్టం 3" ఎ వా వదంబ మ్మం ఓనం సనా కు ఇ పనసగ్ల కంబు 

భూ తొగ్గంబంను. పను సే సటనసూ నె ంము దే ధూ ఆర్థిక రన సందునొాటుప్పునము నిగాగ 

ముంపు, పదార్థబోనః మిన పదంబు బేవంన న్నీ ఫ ఖ్యెయంపులు రావు గావున వాడు, 

అనుపద్యాబో,; క శేబ్దంబను ప మయుస్తంబమ్ ॥ (సమ సప రీ 3 సహుందుగి తొమ్మిదవ 
తో 

జ muh , తో ఇన పం | ఇ , | వలే గొ ఖత ఎపీ ఆ wren mt సూ ళంపుమా శుము) పదార్థ బో. శేబ్ద బుత్ నిస కంస సే బక ా( పళ్య యంబులు 

వచునని చెపంటచే ,వము,నున, రా ముంయు ఇత్వ నులంగప, పము, చున "వ . న య 20 వన్న పుల: My క్యూ ఖీ టి ఎబ్బుదున్ని [5 ముండు, 

ఆధి వేజుగ6 బపచి ఫెగము నాయ రస, రాముసశిన సదా న్... క్వందు'వేటు సు 

॥ యి 
పంబకేనప్పు శు (వన్నుమున్ని ఇతని జా న్నా? సర కౌంతేంగులు Ur భ్ర' సూ తంబు 

fy 

| 4 (| + అల సాం స జీ గో లో నం బదార్షంబునువి వి స్వశీయేముగ. నుంచసేసస్తు (ప్రళ్య్ళశపరి RY ంబులో నినూట 
య ' 

pi 

పదు చేస" శహ్మూత్రంబు చే న కారంబున నలో వ ంబుగ "గి ్యసంసును న్నాం క్కు వండు 

గలాను వంసినాండుు అనురూపొంపరంబులునగు, 

ర్వ? సూన్వతి రకత వర కొరింబున | సస మగు, 
ప్ర టీ Se 

రిం శ లు బై ఆట్ అజ 
వండోని వోకు - లస కహి నల్లి కాం వం అము నుణాతుడు వి నే 

వ ఆంబులని (ప్రాచీనులు సోపు పా రింపుట్.. 

ళా wun 
అ] "రా న్యుతీ శ 8 నఘాంఖ చిస్ట్వు! స్ "ర్తర్ణ GEN Cv us, భు గై ' 

i 

యంబు పరంబసదుండో నిరువది మనస ్రంబునే ప్ భాను ప్రింటు రన కత్వుంబు, బీడి వెంద 

లన (పక్యయంబులే శును అంశ నుంచు “లకే ప్టంబులు భాతుజసి శేవ. ఇంబులని “పిలు య | ౧ 

వాడుదురు, నలువది నా ల్ల నస్త్యూశ్రంబునంనని (బశ, ఏఎడుు సగ్రవంబులు. 8 నలువవె 
te 

యైవన వసూ(తంబువే నిధింపంబకినలో పం: (స గ్యయంపుకాకుంకినను శృపహరించు 

వాసు, ఇత్యాదులంను నే వంబు (ప శే జూం క ర్త 1న సప వీరు ప అను ఇ 
WE 

mp 



| gh సి ' ME 
డయూంపరీ చ్చదమను. లిప్? 

(ట్రత్యయంమిలలో గణింపయడి యేడును జెప్పంబడీయె,  సలుషదియాజవసూశ్రంబుదే 

(ఓ ఉన్న 6 కొలజ 6 న వన్ష్మక ౦బులు నలువపియేశ ససూ[తంబుచే (7 నిజ్క్ వరక ౦బుః 

ఇయ్యావి యీశునుగలశేబంబులం భాతుజఏ శేస ంబులనంబనును, 

48 సూల కా రాదుబు సకర్మకంబున కుంగ రృ కోర శ్రంబులందు 
my ar 

ను లాంతికింగర యందున గు, 

[ల ర “ది ల ల శీ సకర్మకంబు నాగర కాంట న్రొపకంబు - అకర్మకంబునాం గ 

ర్మా:కాం వాను తెౌపకంబు. 
యి 

వ్యా---౬లిట్టు, ల్ట్టు, ల్భ క "ప్ప్రలూట్ట్ర్కు మొదలై నప్రూర్యోక్స(ప్రత్యయంబులం 

సక ర్మధాతువులకు6 గర్హ్భర్భమందును, గ రగ్మార్ధ మందును; అకి రక థాతువులకు(గర్హృర్భమం 

దును, గలుగును సకర్మకంబన గా గర్మకు6 (బశ్నంబును గలిగిందునదిి అకర్మ కం 

బనంగా6 గర్మనిమిత్త ౦బైనశంకను నలిగింపనిదె, 

రేం సూ పడు జ్యను బంధంబు. క కర్భంబు నందగ్గు. 

కొటంబడు చున్నా య ల కొటంబయతుచన్న టే 1 శొటంబడుట = లు టు MCS ల 
కొట్రంబడనివాండు. 

వ "స్టాక్ రోర్థ రీబునందు ,పడుజీ అనునది ముఖ్యక్రీ యననుసరీంచి ' ప్రయోగ్గిర్థు 

భంబడును. “జ, కొట్టంబడుచు న్నాండు' ఇట సకర్మకమైన “కొట్టు భాతువునకువర్త 

మానక క ర్యార్ధంబులు వివత్సీంపయిడినప్పుడు ఇెండవనూతంబుచేతను. సలువదియెనిమిదవ 

సూత్ర్రంబుచేత్ను ల్టు రాయగా "నేక వదనవివక్తు యంను నెనిమినవసూత్రంబుచే డుజ్వర్ల 

కోంబున్క ప్రక కృ తనూతింబున, గ ర్మార్ధంబున పడుజీ” యు,  ధాతువునకుం గలిగె. 

డొటు? పడు (డు) “వ పడుజి క్ర్తుగావున క స ధాతూక్వం 

బున కత్వంబును_ కలజీ, పడుద్ది? అ అనిన యికువదియుకందోవ నూతంంబుచే ధాతువు 

నగును గాగ మంచును గలుగ కొట్టక షు పను (య, ఇట్టుండె..  దుస్టులిడాదేళశంబు 
/ . 

Cu ee , జో 



8§6 జోలవ్యాకర క గుప్తార్థపీకాలీకో, 

కావుబే( బదుమాండవనూతంంబుచే ఉన్నా? నుబంధంబును పదు సాల్లవనూకరింబుకే 
కన్ని ళబ్దంబునకు దీర్భ ంబును, (కొట్టకా అనునది దుక పిక్ళతికంబుగావున సంధి 

పరిళ్ళేదంబునందలి పదునాటు పదునేడుస్తూత్రంబులచే (ద్రుకనిమిక క కొర్య రబున్లు 

రాంగా (కొట్టంబడుచున్నాండు? అనినవిశిషయాపంబు వెలయుచుండు. (నొటంబడుచు లు లు లు 
న్నది? ఇట బదునేనవనూత్సంబులో (దివీతరంబినుటచే (ఉన్న కు చృరంబు రాలేదు, 

పం డొెండవనూతంంబుచే నమహాదర్గ్శంబునందు ఉన్ని” ళబ్దంబుకం మె (ద. పర్షకంబు 

గలిగె, 6కొట్టంబడుట) ఇట6 గ ర్మార్థ మందు (బక ఎల్ నూత9) ంబుచే ఓపడుజి అనుజంధం 

బున్కూ (క్రియా ర్థంబునందు ముప్పదియేడవనూ్యూతంబుచే (ట్క _ వర్ణకంబునుగలి?, (కోట్ట 
| 

లు 

బడనివాండుి ఇట వ్యతిలేకకర్త 9ర్భంబుననలువదెయేడవనూత0ంబుచెంనిజి? వర్లకంబురా( 

గా నిరువదియవనూతృింబుచే (నిజ జీత్తుగావున పడు యొక్క యుత్వంబున కళ్యం 

బుగచ్చె, (ఎడి పృత్యంబు మొడలు (నిజ? (పత్యుయ ం౦బువటికు చేడునునంతంబున్క గలవి 

ధాతుజవి శేషణంబులు గావున సమాసపరిచ్ళేదంబులో నితొమ్మిదవసూర్య కంబు చే(్యవ్రథవు 

విభక్సి వివమయందు (వాడు! అనిన న రళ్ళప్టం బనుప్రయుక్ళ ంయ్యు. 

సల్ల షరి టె 

(50 గ్ హత ంబులయితుయాంతే ంబులయిన 'యేకన్వ 
Mats 

' Ws ర దస స్వరంబుల యించుగ్న క్రంబులక్తి వడ” మంబువిభాహనగు, 

వీకస్వరథాతుద్వి స్వరధాతువులమిందియించుగ్య కంబులకీయు 

జాగమాంబు విభాషనగు  గురుమంతంబగు థాతువునకును యొంతంబ 

గుధాతువునకునుమో:ది యించుగ్వ కంబులకియు డదాగమంబురాదు ॥ భ 

జ్. అయ్ = ఇంచు _ భాజియించు - పతుంబున - భుజించు ॥ గుణ. 

బ్రయ్ ౬ ఇంచు - గుణియించు = గుణించు _ బ్రంచుగగ్భ్య వథానంబునం 

జేసి సంస్కృత ధాతువులు వ్య కోపరకంబులు లేవనియెజుంగునది | యో 

చ్. = అర్థ _ ఇత్యోదులుగురుముంతంబులు ॥ వ్యయ - ఇదియాంతము- 

యాచించు - అర్థించు - న్యయించు | జి ఎ ఇంచు ౬ అనుచోనిత్యంబ 

గుటం చేనియయుగౌగమంబుకాం గా, యాంతంబగుటం జేని యియుడాగ 



శ్రీయామళ్ళేకము. _ 889 

మంబు లేదని యెబుంగునది ॥ కృశాకృత ప్రనంగినిక్యంబునాయుడు 1 న 

గు - ఇయ్ - ఇంచు- నగియించు-నగించు ॥ నగు - ఇయ్ - ఎను - న 

గియెను - నగెను ॥ పడు - ఇయ్ - ఎను - సడియెను = ఫడెను - ఇ 

శ్యాదు లెజుంగునది. 

చ్యా---గురు వర్ణకంబులు లేనియట్టియు (శ్లో! ,సానుస్వారో విసర్లాంతో దీర 

యుక్కపరశ్న్ళయః | గురు మేతం విజానీయాదశ్యేతులభునస్మృ తః || అన్నరీతి చేదీర్ధ్య ము 

పూర్ణ బిందువు, విసగ్గముు హల్లులకూడికకుం బూర్వాక్నరము _ గురువగు) యకా ఠశాంథం 

బులు కానియట్రియు, ఏకా చ్య- (ఒకయచ్చుగలిగిన) ఛాతువులకును వూర్యోక్కధర్మం 

బులు గలవ్వచ్క- (శండచ్చులుగలిగిన ధాతు వులకునుు అంత్యం బైనయించుక్కు నకును 

షృక్రంబులకును (ఏ, ఓ) ఇయుడాగమరిబు విఫామనగు. గురువర్మంబులుగల ధాతువుల 

యొక్కయు, యకా రాంతధాతువులయొుక్కయు, ఇంచున్వ[క ంబులకునియుడాగ మం 

బుగలుగదు, (భుజ్? ఇది సంస్కృతేథాతువు అటువది మాయడవనూ(త్రంబుచే నించుక్కు 

గలుగలా (భుజ్ 4 ఇంచు" ఆయ్యెను. (ఇంచుక్కు_కిత్తు గావున ధాత్వంతంబునందు€ 

గలిగ కభుజ్ అనుధాతువు గురువులేనిదియు, యికారాంతంబుకానిదియునై యొక 

యచ్చుకల లదికానున (ఉకారము) దీనిక ంలుC బరంబైనయించుక్కు.నకు నియుణాగమం 

బుగలిగ. ఇయుట్ టిత్తుగావున నించుక్కునకు బూర్వ మందువచ్చె. భుజ్ _ ఇయ్ _( 

ఇంచు = భుజియించు ఇ యుట్టు వె భాషికంబుగావునం బత్సంబున నించుగాగమంబు 

మాతం బేకలిగి (భుజించు? అయ్యె, (గుణి ఈశళబ్దంబు రెండచ్చులుగలది, అఅువదిమాం 

డవనూూ[తంబుచే దీనికి నించుక్కు_గలుగంగ (గుణ - ఇంచు అనియుండ్కె ఈధాతువు 

గురువర్గంబులేనిదియు, యకా రాంతంబుకానిదియుయగావు నదీనియించుక్కు.నకు నియం 

డాగమంబురా లా (గుణ 1 ఇయ్ ఇంచు? అనియయ్యె, అప దాదిస్వరనిత్యసంధిచే 

నియుడాగనుంబు పరంబగుచుండ  (గుణియించుి అయ్యెను. . పక్షంబున (గుణించు"* 

సంస్కృృగధాతువు నకును) (_పత్యయసంబంధమెన నక 9మంబునకును; మధ్య నియుణాగ మం 

బెడమాటచేత సంస్కృృతధాతువునకు వ్యక్రంబెదుకౌట 'సంభవింపదు. (యాచ్” దీని 

యందు దీర్ణ ంబుండుటంజే సీ గురునుంతంబు, (ఆర్థశేఫథకారసృయ్తోగంబుచేతయీర్వం . 
అజా wm Me ae seme 



840 శూలవ్యాకర గాగ వార, పెకాన్లిక్ల, 
బ్ర ఆవి ర్మ క్యా 

అానంగుక్న అకారము ;సంయో సేన టి అనామా (బాన గరువు కాౌబది (అరి క్యు 
రు లు 

తువులికు రూత్రంబున నిషేధింపంబడేనందున ని నియు గాగ; ంబు రాటు, యా+-చించు, 

అర్గించు, వ్యయించు (జి ఇంచు జిధాఘనునకు నలిసదినోగాడననూ( శేంబుచే 

నించుక్కు రా గా నణువది నాల్దనసూ(తంబుచే భాతువునకు నయుగాగమంబుకగ్లి 

(ణి అయ్ ఇంసె, అద్య. అప నాదిస్వగనిర్య సంధిచే గజయ్ ఎ ఇంచు, అయ్యె, 

ఇప్పుడు జయను అశున గి యాంతంబుగావున నియుజాగళుంపా రాదు కావున ేంబప్ప 

ge heer ల్ ల 
యవనూ[ శేంణుచె నిందుశ్చు..నకు నీ యము భాం Nac అ గు జయించు, 

ఇంవుక్కుునకు నియుణాగమంబుచే స్ స్ నను జేయకున్నను బధాతువునకు న. 
శ 

యయుక్కు రొనచ్చును, అయుకుగ_ చేసిన పిమ్మట బయ్యా అనునది. యాంతంణు గావున 

నించుక్కు... నకు నియుగాగనుంబుం "దు. కనుక నిరముడాగమంణు నిశ్యంబుగాదు, అ 
జీ + జ్ గ శో a Cy యుగాగనుంబు నిత్యంబు” ఇటవివాగలు హాూంశేంబింమున కలదు గురువన్శంబు లేనియట్టి 

యు యకొెరాంతంబలు గానియ టయ ఏకస్వరథాళువుమోంది యించుక్కు నకు నియు 

శజాగమం, బేంటనెియష సూర్టోంయినే ల. విధింపంబ బుడిగె, ఆఅువది నా బ్ర సూ(ల్రంబుచనికా 
భు! | + 

రాంతటబె బైనధాళున్లు శక్ర వ. నొనపుడుు అయుగొాగవ.౦బు విధరప౦ంజకినవి, 

te సుక్కు. 0” గా లో ఆస 

ఇందు, ఇట్లుండె. ప్రలువియనమా(్రయిలే. నహిరం వక యియుడాగమంబు (భుజ 

యిందు, ఇత్యాదిధాతువులందు నదము గాగమంబు. రాని స్థలంబులయ దు సాన కొశీం 

ఎలెనది* ఏ6బదియవ సూూ్య్రంబులోని యియు శాగమంబు చే భొషికంబుగావున నట్టి 

యాగమంబురానిచో నిరా! సంబుగా (జయించు, అనుచోట నయుగాగవుంబునుసావ 

కాశం'బెనది. ఇయుడాగమంబు వై భాషిక ంచైవన్కు అయుగాగమంబు (పొక్తీందు 

చోటుల (జ =} ఇంచు, ఇత్యాదులు నియు జాగవాంబునకు సమా వేశంబునలు గవచ్చునా 

లేడా యన్నసంశేయంబున మానసంబు ఢొలాయిలంబగుదున్నయది.. ఒక్లలత్యుంబున 

కండు ళా స్త్రంబులకుం (టొపీ క లుగుచున్నప్పుకు శాస్ర (ప్రృద్యయంబులోే "నేద్యిప్రనర్శి ప 

కలెకో నిర్ణ ర్మయించుట వై. యో కింది చెప్పునట్టిపరి భామ సంస్కల్భలేవ్యాక రణళ్యాస్ర్రీయ 
కిళ్గాషెందుశేఖంున రాకిబ్ఞుముక్శ యని, ఇనది 3 శెబంంసనంనుకు _ నవకరింప్తం 

లీ 

(| 1 

గ 

) 
సి 

న 

కే స, 
1. 

... Ui 
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జేయన లెను. (వ్రా్యపర గల త్యంకరంగాపవా దానా నుత్త రోత త్రరంబలీయః, అర్హంబు, 

భి న్న సలంబులయ6దు సొవకా శేంబలుచె నళా(స్త్రంబులకు నొక్కుచో సమావేశంబు 
దా 

కలుసు చేని సూర వయుంబునక న్న బో శాస్ర ంబును పరళా స్త 'ప్రుంబున నకన్న నిత్య 

శాైంంబు ను, నిత్యకాస్త్రంబునక న్న్న నంతర గ శా్య్ర్రంబును, జలీయంబులు. అపవాద 

శ్యాస్ర్రంబన్నింటికం పె జనము. వాస్త నంబున నాలోచించితి మేని (పకృతోదాహర 

ణంబున6 బూగ గ్వపరత్వవిచోన పలాన సాఫఘయం బగసను. కావున నదివిసరింపంబడు 

చున్నది, తశళ్కు_ంగలవి రా వినరింపన 'నావళ్యకంబులు BL 

ఇంద్కు అనియుందచ6గా ఛిన్న స్థలంబునంధు ఇ సానకొాళేంబు నయియుడజాగమాయు 

“గాగనుంబుటిన్యాట 6 (మాపి ౧ము చున్ననని నూపంబడియె. ఇయుజాగను. విధాయ క 
| క! 1 

శాస్త్రం జయని: సన సూతే ంబనింయు, అందము గాగ మవి ఛాయక ళా స్ర్రం బజునదినా ల్లనది 
.. ళ్లు 

యనియు  నిసిషలో వ గణీయిం చి దో ప్త బడ, పస్తు తలక్ష్య్యంబున “శీ(బదియన 

. వ. వ. వ. . ల 
నూ త్ర) ంబుే=6 (గాసి ంచుదున్న యి ము గ మంబు నణుసదినాల్లన సూ తంబు 6 

6 

(బాపి ందుచున్న యయు గాగవుంబుపరం బే పూగో్వోక జరి ఫభాపుచే బాధించి (పనరి 0 
— 0 రా నట! జ ' అటే 

చును. ఇప్పుడు “జరు ఆ ఇంచి అనియుండు, ఇట్టి స్టితియ౭దు (జయ్ అనునని 

౯ న (| 

అటో న . ల అలో గార్ల ళ్ న్ ) 

యాంతంబుగావుస సేయిదియన సూ శ్రంబుచె . నియుణాగ మంబునకు( ఎవాప్పి యేలేదు. 

"ఒకవేళ (పాపి కి నవకాళంబున్నను బాధింపం బడిన శాస్త్రంబునకు (సకృద్దతొవి( పతి 

"ఫే 'భీనయ ద్చాధితం త ద్చాధిశ మే సుని ఆ నున్యాయ ౦బుచ6 డిరిగి ఫునరుజ్జైవనంబు కలుగ 
Pa 

సాను గం" జార, న్ వ్ . ర ఇ చర గే దనియే సామ న్యం గా కాయ కోరుల , స్టో ౨ల౦బు ఇటుళా_ప్త్రంబులకు6 బూర్వ గే 

రననేత నే  యయుగాగమంబు సిస్దెంచి యిస్రసిద్ధి కలుగుచున్న తటి శాస్రం. 

నిత్యత్వప న్యం తొనుధావనంబు నిరర్థక ంబనియే “హూముశాశీయంబు. ఇంతెయకాొక నిళ్య 

కృ తకృృతేప్రసంగిని త్యం) అనునట్టపరి భావ యొక్క 

పగత్వ 

శాస్త్రంబు పూన § 6వైనపష్ట జ 

యవతరణంణు న్యాయంబు గాని పరశ్యాస్త్రంబు నిత్యంబైనచో నదసరంబు లేదు. అయి 

నను ఒద్వర్భద్దంసుబడ్గ ంభవతి అను 'నాయ్యాంబున నయు గాగ మశ్య్శాస్త్రం బియుడాగను 

శ్యాస్త్రంబుకం సుం బరమాటయ కాక నిత్యంబును నయిబలిస్టు మైనదని నూచించుటకై 

ని త్యత్వవిచారణ నీయెడ , (గ ంథకర్త చే జేయ బడినది, కృతా కక! పసంగియ ఇ నన ర్ధంచే 

న్లునంగా, (కృ లేనఅక గ తెన్నన ససంగిక్ళ తాక్ళత పస ంగి) అన్యశా య్ర్రం బచేక్ర లక్ష్యుంబు 
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సరిస్క-రిలచిననుు సంస్క_రింపకున్నను వేలొకశ్నా స్త్రంబునకుం (బసకి గలిగినచో నట్టి 

(వసక్షి గలక్మా స్త్రంబక నిత్యంబని వ్యాకరణళ్యాస్త్రంబున వ్యవహారింపంబడ్చు (బి ౬ ఇంచు? 

అనిన యియు జాగమర హీ తస్థితిలో సబువదినా న్రవనూ( తేంబుచే నే జిధాతువునకునించుక్కు. 

పరంబెనది కావున (నయా గాగమంబు రావచ్చును. ఒక "వేళ యేబదియవనూ( తంబుచే 

నియుడాగమంబు చేయగా (జి _ ఇయ్( ఇంచు? అనునప్పుడుకూడ నయుగాగమంబు 
జి ధాతువునకు రావచ్చును. కొందు (జి. ఇయ్ __ ఇంచు? అనిన యిట్టి స్థితిలో జిధాతు 

వునకు నియుడాగమంబు పరంటబెనదికాని జిధాతువునకు నించుగాగనుంబు పరంబుకా 

లేదనియు, ఇంచుగాగమంబు పరంబెనప్పుడే యటువది నాల్హవనూ త్రేంచున. నయుగాగ 

వుంబు విధింపంబడినందున 'నియు'ణాగమపరత్వంబులో నయుగాగమంబురాదనియు, 

అందున నిత్యత్వలత్షు ంబు సరిపడదనియు నా కేపింతురు. అట్టనవలదు. ఇయుడాగ 

మంబు టిత్తుకావున [అన్యంతి 'టకిత! అనుసూత్రంబున నించుక్కు_నకు నాదిమావయ 

నం'టై చేరినది. అవయవి యిందుగాగ మంబును, దానియవయపం బియుడాగమంబును 
గాబట్టి యియుణాగ మవిశిస్ట్రంైైన యించుగాగ మనముందు (ఇయ్ ఇంచు=జఇయించు) 

ఇంచుక ్యర్మంబు'రా' సులభంబు, గడువు (కంతి) చేవదత్తునికి మ 'ధ్యేకాలంబున 

ఏత్సేన్న ౦ 'బేననుగడువి శి ష్టునియం'దే బేవదత్ర త్ర త్వవ్యవహాగంబశ్షయం కె బెనట్టులించుగాగమం 

ఏనకు మగ్యకాలంబున నియుణాగమంబుత న్నంబేవను ఇయుకాగను విశిష్టంబునం దే 

ముంచుక్కుధర్మంబు (య దాగమాస్తద్దుణీభూతాస్త ద్దంహాణేనగ్భహ్యం తే? అనినలోక్ష 
గయ సో సంస్క్భృతవ్యాకరణీయ పరి భావ యొక్క యవతరణం బున నప్ఫతిహతంజె 

ముండు, కావున (జి -( ఇయ్ .[ ఇందు? అ అనియుండలాా నజునది నాల వన్యూ తంబునన 

రుణాగ మంబునకు( (వాపీ గలదు. అందున నయుగాగమశా(స్త్రంబు నిత్యంబునాబడు, 

రో ్వక రృబెన [వ్రూర్వపరనిత్య' అనుపరిఖాప, చే బిధాతువునకు నించుక్కు పరంబగు 
99 ననిక్యంబై న యియుడాగనుంబును దొలణించి నిత్యం బన యయుగాగమంబుచే 

న పీ పిమ్మటను (జయ్ ఆనునది య కా రాంతంబయ్యె , కాననిప ప్పుడింయు డాగమంబు రా 

'ఇజయిందు? అనురూప రబు సిద్ధించునని (గథకర్భ భావంబు. (నగు? ధాతువునకు జ 

డియకన్నూ గం రబుచే _్రేరణంలున నించుక్కు_ రాలా (నగు . ఇంచు? ఇట్టుండే నగు 

గకున్ఫ. -గకుకూన్యంబుకు ఆంక్యయ కారకూస్యంబున చైన్విస్యరధాళువుకాయిట్టి దీని 
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కోంుం బరం'బెనయిందుకుకు-నక నీయడాగమంబురాలగా (నగియించు (నగు .1 షయ్ 

(+ ఇంచు) అయ్యెను, ఇయుజాగమంబువై భాషికంబుగావున రూాపాంతరంబు నగించు 

నగుధోతువునకం కు భూ తంబునలిట్టురా 6 (బభమపురు'పెక వవనవివక్ష యందు 

“సనిమిదపసూ(తంబుచే లకారంబునకు డుజ్జుగలిగి నగు (డు ఇట్టుండే, పదునాజవ 

సూ త్రంబున డుజ్జునకు (ఎను వర్షకంబుగలిగి- (నగు 4. ఎను అయ్యెను. ఇప్పుటేంబది 

యవనూతంబుచే (ఎను వర్త ర్గకంబుయొక్క న కోంబునకు (ఎకారంబునకు) ఇయు డా గ 

మంబుకలిగి 4నగియెనుు, ఆను రూపంబు సిద్ధెంచెను. ఇయు డాగవముంబు పాక్షీకంబు 

గావున రూపాంతరంబు. (నెను ఇళ్లే (పడెను పడియెన్సు ఇత్యాదులందు నూత 

పకి) యయూాహీంచునది, మూలంబున ద్విస్వరధాతువుల కనుటంజేసి శయనించు 

ఇ త్యాదులయందు నియాడాగమంబు రాదని యొబుంగునది, " 

51 సూ__పడ్వాదులనవర్ల కోంబున కర్వంబునుగడవాల్లునకుద
్వి 

త్యంబునువిభాహనగు, 

పడ్ల - పడిన - పడ్డను - పడినను | పడు - ఇదు - చెడు - త 
Cs 

డ్యాదులు. 

వ్యా పడుమొదలెనధాతువుల నవర్గక ంబునకు, అత్వంబున్తు కడప 

హాల్లునకు ద్విత౦బును వెకల్పికంబుగానసను, డ్ పడ్డ - పడిన = పడ్డను - పడీ 

నను - (పడు ధాతువు. దీనికంతు నటునదియన సరూకి ంబున భూ తార్థంబు 

నందు నవర్హకంబును (పడు (ను) పదునేడవనసూక్సేంబున ఛోతువు నకి గాగ మంబున 
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చీ తనమణులన్ని యు న్యునుముదంబల ఇ” జ్ర సురల్విరింిచినం! చుకుబదించి “జురు [ 
pe 

దబ 

. గరకట్టున జుట్టుకయా(క్రమించెనో? వట్బ-1ఆ, క న శ్రమిపయినునను నినినం 



వో 
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గాముండుకోపించి యిటకుగదు ముక రాదగ్యా పుట్బ-4ఆ. క్రl| కఅరాజుక యు. గను 

గొని! వారిజముఖు ననదుయో మునంచుక యున్నజా, హట్స-నల-క 4 ఆ. నీ! సుతా్రిము. 
బాసూ * 3 wy 

బటి యిీడ్చుక వచ్చి యిట వేలంగ గట్రింకు కుపేం యొ" గృ_గడియలోన రాజ శే-2ఆ. él 
థం 

కచ్చు "పొజసే సుల జువుంగోలలసళ ల లక బున మై, శాజే-2అ, వీ “అదియును. 

ఉమ. ఎంట 

గాక మేనంజంముం గాశిపట్టుక రా6 (వొడంగె నీవిషృతియేలి రాజశే-8అ. నీ! “కొంగ 

అల్ప జికులం న్ చ. గుట్ట; డవెజ్టునరయువారు; ఆకు-6అ, క కళ. 

అం ద లు ణి 

'హాంస_కల, ఉ|| అహం! కారము మౌజంగంక ణము నట్టుక యుంజెడు నిప్పుడర్జునుం! 
న గ 

జాను సుభ_కిణి. న్స్ (గట్టులయొకిమా ౮ సునన్న వార్లంటిని జెట్టపట్టుక యేలినట్టి. దిట్ట 
ata) 9 

టట 

ఆం(గన ఛా-స్టర్గనర్లము. 
శ 

tn . గ్ 

త (| h సై 

రకీ 'సుూల్లకారవ వ్మకంబుల్సుక్ష కం ఏ6 లందలివి పరంబులగు వోయా
. 

, 
' nh : జ 

కున దే రంబగు: . ' 7 wh ' en 

మోరి అజ ప్రో Qn సూ ఏ ంజులయండు విధింపరణడిన ఇకారవకింబులు భరరబగు = 
యి 

' tie ని 

| 

నస్వృడు స్ర్రంగర్షంయిన యని కూ ముస నా బళంబస 6. జో సిరి ఇట (కోయు బే ల్ట్, 
టి. Tie 

' 

అనియుండలగా సనిమినవసూగరింబు నేల. బహునవనవినమ్యయందు రనర్మకంబాదెస్ట్య్రర్నటే 

చేయు (గు అయ్యా, సదు శేడనసూత్ళంబున ' ధాణువునకిశాగవుంరాలా శోేయి[ 

రు అయి, ఇఇకొారంబుమోంద్యి అ జను తత్సను ముది? శానంబునందలి యిరుసదియాజవనూ 

(త్రంబుచేం గయా విభక్తి యుత్వంభాన కిశ్యంబుగట్దె సోయి ర, అయ్యె. 1పకృతనూ 

తయన యారు నకారా పైకం నేసిన (కేసి ఇత్యాద్యుదాహరణ ంబులయందుయాకు 

హాలేశంబు తెలసికొనుసదె. అనుహీయుక్ష్ళ మైన కొనుభాతువునకు భా వార్థక రూపంబు 
. జీ ఖాకీ. on 
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కోలు, అనియగను. డ్, ఇచ్చకోలు, పుచ్చుకోలు. ఆధుని కక్ళోతులం గొండొకవ్రో 

భాచార్థంబునను యాకు సకౌరంబు గానంబడియెడి, అయ్యది యవివారమాలక్ర ౦బు 

ఊఉ క్రిసరిదన్ను (వలను బెక్కులనొక్కూట. బతంటభంగముల్ | వాను సుటకన్విరించి 

నిటలంబుల నొక్కట భాన్యవర్లయుళ | _్రాసుటకి' న్దకుర్భుజవిలాసము పూనిన వెల్పు 
సత్మపో | ల్లాసమెలర్సం బో9ిచు కుభలక్షణుం గొప్ప ప్వులనల్ల భూవరుకా, రా జరాజాభి 

"ఫేకము, le, 

a ఖ్య 

me 

ర్ర్ సూన్లవర్లకంబుపరంబగన పుడన్యాదులకుత్ణ లోప ౦బేని 

నుస్థానంబునబిందు చేనివిభాననగు, 

అందును - అనుచును ॥ అను - కను - కొను _ తిను - మను - వి 
ను ' ఇవియన్వాదులు. 

గ వ్యా. చువర్ణకంబు పరంబగనప్రుడు _ (అను మొదలై నభాకువులయొక్క. 
ఉత్వంబునకు లోపంబుగాని (ను. వర్ణన్థానంబున నిండు సున్న గాని వక గ్సికంబుగా 

'నగును, ఉడ్, అన్నున్నా సదు, ఉకారలోపంలు. (అంచున్నా డు, నువర్షంబునకు6 
బూర్ల బిందువు. $ఆనుచున్నా (డు, విందులో పంబులు వైఫ్ "మీక ంబులు గావునర్యబక్య త్ర 
రూపము, ఇట్లు (కొను కను ఇత్యాదులయందు (గహీంచునది, “చను పూన్యు 
ధాతువులకు6 గూడ ట్రకృతనూతరింబున నుత్వలో ప పూర్ణ బిందువులు వచ్చు నేమోయని 
కీంకించుకొని కొందజనభిధానంబున( బూరోోక భాతువులకు న క్క్కార్యం బులు రావని 

)షేధించిరి అపరోబలపతి “సూను? భాతువునకుం బ్రేరణార్థక చుక్కుపరంబనునప్పు6 
నక్కార్యంబులు రానొప్పునని చెప్పుచు కక ॥ _నూంచెన్మంచెన్మ న్చె-న| టంచు6(బైయో : 

TTT 

పంచెబ్లునమర్య కేణి౯ మంచిమనోరథనికరము! పూంచెరమాధి ఫ్రండు భకపోవకు( 
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డన గకొ' (ముద్దరా జారా వభ్మ దకవి॥ (క॥ కాంచనమాలాలంకృత | చంచత్తనులీల 
ముజణియ జవనాళ్వ్టములరో | బూంచినరథమున మణిమయ | పంచా నన శ్తేతు చెశ్తె బంధుర “| 

చల ఆపతి 444 nati 

ఫణితికా ఫారావిరా, శీఆ॥ అ నుపవ్యంబులు నిదర్శనంబులుగా౬ 'జూసపెను. కాన. 

(చను? నకుమాత్స్ళ ముత్వలో ప వూర్హ బిందు నులు కవిసయోగంబులC గానంబడవు , 

(ఫూను + ధభాతునునకో నర మా నార్హక దువర్ల కము పరంబగన ప్ర డుమా(తము (చను F 

నకుంబలెః ml కార్గంబులు చూపట్టవు , అవ్రనుదు, అనుదాని యందలి ఆ త్వలోపంబు: 

నకు (క  అనిలజవాశళ్యంబుల బూ | నిినరథములనెకి రుజీధరువమధు సూ; వ ్సి గాథా 

దనుం దోడొ్క్క_నినను బెండని 1 పనిచికి తజాగమునకాంక్న6 (వాక్టివుండుం డెకా, 

భార. సభా 1ఆ, 

కీర సూ...ఉన్న శబ్బ ంబుషరంబగున పుడుండు భాతువ్రనకులోపం 

బగు, 

(ప్ర - ఉన్నాండు ఎ ఉన్నారు - ఉన్నది - ఉన్నవి | మ-ఉ.. 
న్నాను యు ఉన్నారు [16 _ ఉన్నాను ఉన్నాము ॥ ఉన్న వ 

నాయడు 

వ్యా---డ న్న శబ్దంబు పరమెనపుడు (ఉండు, ధాతువునకు లోప పంబుకలుగను,. kc 
పదుమూా 6జడననూతింబుచే ల్యఫుపరంబగచు ండ విధింపంబడిన ఊన్నానుబంధంబ్బూూ 4 

నలువదియాజననూత)ంబుచే వర్త నూ నార్థంబైన ఉన్న వర్షకంబు పరంబగున పుడును ' 

(ఉండు ధాతునునకు లో పంబగనని భావము. (ఉన్నాడు, ఉన్నారు, పదునీనవ 

సూళ్రంబున [ఉన్న కు దీర్ర ౦బు, (ఉన్నది, ఉన్నవి పదునేనననూతింబున "నివే. సూత య కు దిర్భంబు, (ఉన్నది) ఉన్నవి ప ) 
ధింపయబడినందున దివ్రులు పరంబగుచుండ దీర్చ ంబురా లేదు. తక్కినవిభక్రులయందు 
దీర్ధృంబు యభథాపూర్వంబు, 

5? సూ_చేదాద్యర్థనాంతంబయినయుండున కున్నా చేశంబువి F 

భాహనగు, 
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శ్రర ంయు నైన సర్గ కాంగం లన జ (డ్ ండుు re (గ ను న ష్ట్ర Mees న్న 

అననని నైవచ్చికంబుగానగును.. (ఉన్నను, ఇచ! (కండు ధాతున్రునకు నలునదియొ Ta 

' బాన నే ర గు 
కో 

ఆది ta 
కండవసూన అలం పే (సుతా ంశం బైన ననర్ణక ౦ ౫' బగా ళీ రదు రన న అయ్యెకశపఫటి 

(ద్రుకంబునునిడిచి నవరకవిఖిషంచెన [ఉంటు సస నీసూ్యతంబున నున్నా చేశంబురా ( | జ ల న్ 
i ౮ , 

జం న చి 

గాం చెడూ సిదించె, ఉండినను ఉన్నా కెకంబు పొఠ్నక ంబుగావున నియ్యది 
గ అ 

౯ దూపాంగగం౪ం. పదు -నీడససూ[ రంబువే నుండుధాతు వునకు విగాగవుంబు, 

ఏ5 సూ___తిదటబుపరంబులగన్పు తన్వాదుల )నుగ్ధానంబునసు 
4 

. న్నయునుంచుడులోపంబునువిభామనగు, 

అందురు - అంట -- ఉందురు - ఉంట _ సతుంబున - అనుదు 

-రు-అనుట _ ఉండుదురు _ ఉండుట - ఇత్యాది. 

వ్యా ) దు టట, అనునవి సరంబసనప్పుడు [అను మొద లెనవానియొక్కా 

. ముకారస్థానంబున సున్న యు న్యు [ఉండ భాకువునకుం బైయరఠ్నరంబులు పరంబగున 

ప్పుడు డువర్షక ంపునమ. లో పఫంబును చైకగ్సిక అఖాగానగును. ఉం అందురు, ఇచ్చట 

(అను ధాకుపుకంయె: దస్థనా యంగా వినను రసంను గా ట్బళ్యయంబున్యు ఎని మిదననూ 
చ సస (త్రంబు* అకానంబునము6ి 2 గవ వబహు సణనవిపక్ష యందు రునర్ర కంబువచ్చి 

ర్ం న్న 
| కో వ్. జ Hn om ~ En శన ఇషు కల్లో సో భ అల్లో 

(లును ఆ న. ఆయు! ఇ - జాబ్బవళ్ణు ఆ జను fh రుద Mans నా! అ గాతువునకు దుగా 

గవాంబుగగి విన దు ఎస రు అనియుంద! en Ru (తంబున దు సర జ జు పరమె 
gn 

గ్ 

॥ సా క 3 యును షన _నందునను సానంభున నిండు సున్న గలిగె తాయాపంణు 2 పనిదె పత్కంబున 4[అనుదురు,. 5 

i 
| 

/ యె స ఫె 
దాతు జా, న్ ॥ +అను” ధాతువు ళం భావార్థ హాందు ముప్పదెరుంన: సూతంబున (ట్కు వరకంబురాయ 

€9 
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869 జోలవ్యాకరణ గుప్తార్థహ్నకాశీకీ, 
- f _ ల వో (a న దంబునందలి యిమవదియాజవనూ,. త్రంబు చ వున కకో కారంబున కిత్వంబునుగట్లి క ఊండు 

(తి ఓ వి” అయ్యెను, ఏబదియె నిమినపసూత) బు నకల్సికడు లో పంబుగరిగ, 

ళ్ 0 ప్రంకాతసూతఎంమున ఏిందువమాంచి అకారం, ఆం. తి వి ఇట్టుం డె ప్రక్ళత సూత్ర ం:న ఏందు వుమ్ ది అహం) ంయునకు 

| నిత్యట కాగంబంగగి “ఊడ ంటిని” అనురూ పంబ, “కండితెపి డు లోవంబురాని 

పతుంబున6 బదునే డవనూ తంబుచే జండు” భాళతునున కిగాగవుంబు, *ీఉ ంకుళు” 

ఉండుధాతువు వకు బ్ర ఖమపురుపు బహువచనవీవక్షయందు "నెనిమినపసూ తీ ంబుచే* 

రువర్లకంబును (ఉండు 4. రు) ఇరువదిరెండవసూతంబుచేదుగాగ మంబున్కు (ఉండు . 

దురు) ఏ(బదియెనిమిదవసూక్ళింబుచే వైఫాషికడులోపంబును గలుగంగా, 

(ఉఆం-1దు రు ప్రకృత సూత90బున బవిందునవ్లుమోం6దె దుగాగమ దకొరంబునకు 

వైకల్పికడకారంబుగలి౫ (ఊండురు). శే॥ గీ! క్షీ తినినుత్తముఫురుషుంబు. చెప్పుచోట | 

నంద మైయుండకుండు మార్కొ_ందుననంగ |} నుండుమార్తున నేన మారొ-ండునన6గ 
RT aT we a 

భుజగశ్తేయార కొళికాస్ర్రరనిహాోర” కవి ప్రకమ-9 ల, క గాండీపళ న్యు'నాహన | 

పొండిత్యముదల6ంప కతనిభండనమున నూ | ర్కొ_ండుననియొకయడు” భార. ఉద్యో- 

le. ఉ|| ఎండకువాన కోర్చి తనయిల్లు (పవాసముచోట నాక్రయా। కొండునలంగుదుకొ, 

భారవి రా-1ఆ క! పొండవులం చొంచాలురల జండభు జావిభవ సుసంగ సమయించి 

కృతా | ష్టచేనయి పెంప్రందేజము గంకున్నే నొంకుల్ 3 “కాము ప్రకా” 

“భారఫౌప్తి -1ఆ, సీ! గీ తిట్టునట్టిక శు తేచి పాన | వము చ్చే స్వ దేశే నము ల _మెమాది 

/ కొండ మెల్ల పనులురండు వేగ). భారమా వూ స.1ఆ, 

i, 60 సూ _ముబ్బుపరంబగున పు డుకోశబ్దంబుకొనున కుబహుళంబు 

|  బహుళంబనుటనే దీనికినొ కానొశచోనతిచారంబని యెటుం 

గునది, 

వ్యా మధ్యమసప్రు రుష. ముపగ్బక డుజ్వ కక ౦బులు పరంబసనపుణు “కొను” 

నష ఆశిం అనుపదంపు బహుళంబు గా గలు'సను , అతి చారంబు.._ నూర్యరమిపస్థ్మ్యగ 
హంబు భీత గ్రవామైశందున ఫ్య గతికినతి చారరబని జ్యోతి ర్వేక్ళ లుజ్యోతిక్శా ప్ర బు న 
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క్రీతూప రిళ్ళేదము. FF క్రీ ' 

స్యవహరింతురు. శ్లో వకోతిచారయు కౌ నోం స్రూర్వు లా శీగతంఫలం | బృహస్ప 

శ్రేస్తుతన్నా సీయుక్ష రొ శిగతంస్థలం! ఇత్యాదివిద్యా నాధ నియ గింఖాదులయం౦దు 

వక్ళగ్ళవాంబును, అతిచారయుక్చ గం హాంబును) నక గతి ము, నతిచారంబును కలుగక 

మున్ను -సీరాశియందుండునో యారాశిఫలంబే యిక్సుననియు బృళాస్పతి మాత్రము 

వక్ళగతియుక్తుండనను అతిచారయు స్తం జ "జేనను దక్కిన గ్భస సాంబులువో తం గాక 

సత రా శిఫలంబుసే యిమృననియు౬ జెప్పంబనినదె, కాయిట్టి ఈఆఅత్రిచారి. శబ్దంబు 

ద్యిలిళ్యాస్త్రు చ.,పాారిీ భాపషిక పదంబు, ఇసటు నొశబ్దంబునకు లాక్కణికార్థంమి వెప్పుకొన 

"పుల సూర్యసమో పస్టం టై పీతం చైనగ్ళపాంబునకు మితిమొటినగాతి పుష్టునుగాణుట్టి యి 

చ్చటను సూత్ఫంబులో 6 జెప్పయ్యా నియ మంబుయొ క్క మితినిపోటి వేతొశ చోటను 

“సత్రము పంవర్తీ ంచుటయని యర్ధృంబు ఇష్పుకొనపలయు, సూత్రంబులో జెప్పినమువర్ణ 

కడుజ్వర్దక కంబులయొద్దంగాక తక్కిన “మిడ్ నుజీి పిక్వయాదిసనూ వేశంబునందును 

నీయా దేశీంబు కానంబడియడి, దానంజేసీ “దడువుకో సే శ్చెను, కై "శి క్రోమి, ఇచ్చుకోలు? 

ఫు ద్నుకో లు] ఇత్యాది ప) యోగ ౦బులు రక్షీతంబులయ్యొత న్నీ న్నీ] | అన్ను సెన్వ తెకందుకో 

నలవిగాదు | గాదురాళశలెకాని యక్కొ_ందనాలి | నాలితేనములు మాన వేనాతియేల।! : 

యేలవాడుదు చూడుమా య్ులలీలి రాజే 2౪. ళా! వాదింతున్నహు వేదశ్శా స్త్ర " 

కలనోసై యాత్యస ంసీదిన | న వ్వేవవ్యూ నులతో ద నెనే మసెస సంపీవ్నీంబి యె వ్చోట నేం 

గాదన్నక్ మజేనిర్యహింపంగ నళక్యం బేరి కస్మన్వచ | క్రీ) దొంపత్యము నొక నాక .. 

యనుకో సిగ్రయ్యెడుక భూన రా. రాజ శే-_ 83, 

61 సూ.__-ముష్ట పరంబగున పుడుసీర్చి ంబునకు (హొన్వంబును ము 

వర్గ కంబున కుమాముడియున గు 

కొమ్ము - కొనును - కొండు - కొనుండు, న. 

వ్యాీము) డుజ్జు' లు పరంబగునపుడు దీక్ష రబునకు కిస్వంమును. మువర్ 

కంబుసకు, ద్విత్వంబునుగలుగును. (ట్, “వోమ్ముకొందు కోను భోకుశునకు నాజపనూ 

తరింబుచే. చాకిరాద్యర్థంబుల యందు లరోట్టు రాగో నెరిమినన నూ శ్రర చే. మధ్యకు. 
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టొంస్నొకళోం సుపారీ కాశీకి లన్యాకంణ గుప్త 
ఖ్రురుపులివత్షీ యందు" వుసర్మ కరునర్టోక రభులుగ్య యిమిసదితో" "స్మ పపసూక యివే వు సరో ర్ర 

బునకును, గునక్హకంబునకును 7 గమరబుగో ముడు, "నలా టేశీం: బులయి (కొను _ ముికొను 

కు ఇట్టుం డే, అబువదియసనూళ్రంబు3 చే తోకచ్చా ANE బళంబుగోచ్చికొ ము, క కొకు 

అయ్యె. ప౦కృ శ సూగ9ంబుచే ము శుకం 0 పరంబ$ నష్ట డుహ్తిస్వంబునలిన కొ (ము 

కొ ఎండు అయ్యె, పీథమోాదాహరణంబున మునర్లక ంబునకునూాముడిరయు (ద్వెత్వము) 

పః సృతసూతింబుచే చెర గలిగను. ద్వితీయో దాహర.3౦బున (కొడు డు! సాజిక్తుగా వున 

వత్సమపరి చృెవంబునందలి పంప గొమ్మివనసూతంంబుచే గ న! ంబునకుముందు పూర్త 

బిందువేక'గి (కొండు అనియాపంబు సిద్ధిం"చె, అగ బిందు పేల రాదనంగా అంటు ఇంగ) 
+ 

AX Aad టల MeN nu LO, చుడు? అనుళస్టంబునిక్క- ౧ అ 'నెడిసంధిపరి గృృసంబునంపలీ యిరువది అంటని సూ కయి సెల ఏ 

పరిగణీఎంవెన అటో" దె శబర చుంబునందప సుసితొవి బా) స్టిం భుమి పుంత 
య టు లీ 

వించువుండను గావున కొంకు, అవినమాబుల భో? బ్బ గమభాస్యంబుమో (న నుంసున్న 

య్ కాని యజసున్న యుండదు, 

62 సూ... రువర్ల కంబుపరంబగున పుడు సున్న మోందిత దడలయు 

క్యంభున నకులోపంబుపిఫావ. 

9 పోవీంత్రు - పోపషింతురు = కొందు - కొంతురు _ కొండు a 

క్రోొండురు, 

వ్యా రుసర్జ్ కంబు పరంబగునపుడు సున్న మీంచి ల పదాల యుత్వ౦బు 

నకు వై కల్చికలో పంబు, “పొషింత్రు ఇట “పుష్, భాతున్ర సాంస్కృతిక ంబు. అజు. 

i పదిమా(డననూత్రంబుచే నిందుక్కు. రాయగా గో ఫ్రమ్ ల ఇందు” అనియుండో పదు" నొట్రవ 

 నూత్రంబుచే లఘూపధం'ఖిన “పఫ్రుహ్” ధాతువుయొక్కొ_ యుకారంబునకు గుణంబు (ఓ) 

“కాయా కపోపించు” అయ్యె, నీనికంుం తద్దర్మాది వివక్ష యందు నెనీమిదవసూ(శ్రం 

 బుచేరువర్ణకంబుగలిన ' కప్రైకప్టీ పించు రు” అనియుండె, ఇరువది రెండనన్నూ తంబుచే దుగా 

 గమంబ్లుగలిగి 1పోషిందు ఎందు. [రు ఇట్టుండె, నూటయొనిమిదవసూక్రంబునయావి శిష్ట 
. 'దుకారంబునకు. దకా రొ: గ” దేశోంబయి. “పోషింతురుగ అయ్యె, (పక్ళళ నూత్ఫేంబున సున : 
న. లం న. "er ms శ /. క. whi Wome pr: Yas , ॥ / ' ' ' a ఏ: ః _ స ( . 1, నవ 1 ళ్ ॥ , ' . . ॥ 



కీయా సరికే దము $ీరీక 
ఓ భి 

మంది తుళష్షో కారంబునకు లో పరిబుగబ్షి 4 పోసించుర, అనురభూపంబయ్యొ, _ప్రకృతనూ 

త్రవిధి వై భాషికంబు గావున నుత్వలోవా భావంణున కాపి ంతుతు” అనియుండి, 45. 

ను, ధాతువునకులాట్టు. ఎని మినన ననూ రంబుచేం బృథముప్పు ఎరుపు బహువచనవివక యందు 

రువర్షక ంబు,(కొను రు) ఇరువది రెం ంశఫసూ(తంబుచేరుగాగ మంబు (కొను [దు -[. ర 

ఏంబదియెనిమిదవనూ[తంబుచే నుగ్థానంబు వైభాషిక పింినువు (కొం_£_దు 4 వ్రు (వక 

త్రసూత్ఫంబున సున్న మో ది దుగాగ మోాకారంబునకు వె భాషికలో పంబు. (కొందు 

ఉత్వ గోపంబు వై వె భాపికంబుగావునం బక్నంబున కఠకొందురు ఆనియుండే. ఏంబనితో 

మ్మి వనక రంంబుచేత సున్న మోది దకారంబువము వక ల్చికదకారంబును, (కొండురు) 

పృళ్ళతసూక్ళింబు'ేతే ఢకాగంబుమో లగి యు కాగంబున స నె భాషికలో పంబును గలం 

గంగ “కాండ్ఫు? అయ్యె, యత్త్వలోపంబు పాశ్నీకంబుగావున రూపాంతరంబు రె 

దులు శే గీ! ఉందురందులు కందుదుకొందురనంగ ! నుంశురెంతురు తగభ్గుజియింతు 

లన దగులి9యలమోంది శేఫంబుదాపని బెస| యక్క_ర ము! డశిన్థ మై యలరునభన,. 

సర్వ-సంధి_40 ల, కే ముమ్ముగక్నీంచితేని యేలమాటిమాటి | కభఖినుతింపంగదతు వా 

టాధినాఖై | తని దండులు రశ్నీంపందలంపకుం్నడి | పిబలఫీ మేశబహువిథో వద)వము 
isaac 

(శ 5 ow ళీ ఖో ర 2 ల ము 

లృ ఫమఖంచము. | నఏమం డు కొంనలు నక మేనియూాడలుఇ "రీ కుండలమెల్ల 6 (పబ 

లవలగి, కవిగగగసాయనము, అ. వె! తగిలిరుజయు జరయు దవవశేంబున| నయ్యె నేని 
శ ma 

యు 

జానిసనుభవింతు9)* భార-ఆదిప. ఆ. ఎ బలముగలవానిం బలఃవురు బలహీను | లొ 

క్కు కుకాణినిర్లి ంప నుత్సహీంత్ఫు' భార. అర, 

682 సూ సంస్క్భృతంబున కంగలాదుల కిం చుక్క..గు, 

సంస్కృతే భాతునవ్రులకంగలాదులకిం చుగాగ ఏ మంబగు ॥! స చించు _ వ 

చించు - త్యజించు - భజించు ॥ అంగలించూ। అంగ ల-_ అడక _ ఆరగ _ 

ఆవుల - ఉరిక - ఉగ్గడ - ఫీసర _ కార _ గాల_జాడ - త్రిబక్ష _ తు 

లక . కంక - పరిక = పలవన - అప్ప - ఒప్ప - ఆల - ఇత్యాదులంగ . 

టారు, 



వీర ద్ర జలజా కరణ గుప్పార్థ పకాశికో 

జ్యా సంస్క తధాతువులకునుు (అంగలి మె దలు తేలుయుభాతువులకును,. 

ఇంచుగాగమంబగు, ఉ. (పచించు? ఇట (పచ్” థాతువు. దీనిమోంద నించుగాగమంబు 

చాయగా ,పచింనుి, ఇస్తే (వచించుు త్యజించు; భుజించు? ఇత్యాది సంస్కృత ధాతువు 

లూహ్యంబులు. (అంగలించు' (అంగల .[ ఇంచు ఇటన ప దాదిస్వరనిత్యసంధి. ఇస్తే 

అడక్క ఆరగ, ఆవుల ఉంక్క ఉగ్గడం సీస కార్య గాల్క జూడు తిలక్క తులక, 

భంక్క పరిక పలవు అప్ప్క జెప్పు ఆలి ఇత్యాది "తెలు(సధాతును లూ హ్యంబులు, 

(అప్ప -(- ఇంచు? ఈసూ సూతం౦ంబున నిట్టుండ 'డెబ్బదితొమ్మిదవసూతఏంబుచే వై భాషిక 

గుగాగమంబుగలిగి (అప్పగించు అప్పించు, ఒప్పగిందు ఒప్పించు? [ఆలించు* దీనికి 

[ఆలకించు అనురూపాంతరంబుగలదు, ఈధాతును (అలక్షృమ్) అనా సంస్కృత శబ్దంబు 

చలనలోలిగి న దెం ఈయించు గాగమయుక్త ౦ెన (రించుి ఇతదిధాతువులంను నిందు 

ఇాగమసంబంధి యికారంబుగాని, యట్టి యికారయు క్ష క్షహల్లుగాని యతిగానుంద 

వచ్చును. ఇందుగాగ మసంబంగి యికాౌరగయుక పొల్లు యతిగానుండుట నిర్వివాదాంశం 

బుగావున నించుగాన "మేకారంబు యతిగాను న్నందులకు న హాకవి సయోగంబు 

(పదర్శి ంపంబజియెడి, ఉ|| వరలు దెవశీక్సి (బభవించినవారనుశేమిసందియం | వీరము 

జీయకాంతిను ఫమీంపలజేల్పు లెకాక ) భార-ఆది-. కఆ, నీ! ఏనుదియ్యమున నటించిన 

- హరుండైన నురునికన్నుల సన్న 6దిరుగుకనిని నృసింహ-1ఆ (౫ సెగడ్చ ఉ|| నాకి 

భుండులేఖత తి య న్నెరువాటుననన్నె చూడే | "నేక మలాప్త నంవనువధిం చెద గార్య 

మునిర్వహి౦చెదక్ ఖారతేము, || 'తెంపరియై మదియింతే చ| లింపకయనిలా* నం 

చగియెనెవ్వండతయడు? హారికభాసారము, (అల్లసాని పెష్టన్న) 

క్] ఇంచియనునచ్చుహల్లును. | దంచితముగ సంధిగగాడునప్పుడభిన్నం | "తెంజ6€ 
_ గపాలుండుహరింబలి | కించెననకా రెండు(జేబ్లు నెలపుంగృతులకా. లక్షణచూడామణి , 

'కl కొంచకపోషించె న్విను | తించె నన భిన్న నిరతి యికూబుెచెలంగుకా? లక్షణ 

చూడామణి, క|॥ కాకుస స్వరయతియగు నితం | డే కదలకజలధి6 'బన్వళించెనన(గర్యబ 

శ్నాకలితదీర్ణ మున నిత] డె డేకవ్వడిరథముగడి"పి నిమ్మలనన(గకొ? అనంకున్మినందస ణు 
నీ 

క॥1 మించి మదించినరీపుల నా కా | దించగ సత్కీ_రి యీవహీతల మెల్ల కా |నించక దీనుల 

దయ? బో | షించక (ప్రఖ్యాతిగలుగునే నరనాఖా? దళక్రమారచర్శిత. క ఫంచ 
గ్ 



(క్రియాపరిబ్ఫేదము. వీక్? 

కదం డపుడని చా | లించె మహో(పథనభూమి నీకీ ంచిముదో | దంచితుండై శంఖము 
అనను 

ఫూ $ రించెం గలగెరులు దిక్క-రి వజముడరకా? ప్రద్యుమ్నాపాఖ్యానము, కా అంది 

తమెనకూర్మి నమరాధిపు(డట్టు సమిరుచేతం బు తెంచిన రత్నహారము ధృతికా భన 
కీలుడు రాభువుండు పా | టించి భరించి ఫాందును నుటియిం దిననుజ్వల తారకాళిచే 

మించిన య(భవుంశలము మాయెమనోహర రదివ్యమూర్తి యె భాస్క.ర-యు_కాం, 

జే! గీ! నడుసనుే పెం (గియనడుమను గుడుసు సువచ్చి | ఫేన్నయతింయగు రాని చో 6 బె 

యతియగు | నెదనులచ్చిని సారి సరదిముంచె నన | రివులగెల్లను బోరహరించెన 

నంగ అప్ప- తఅ, ఆనియపస్పకవి యియు ణానమక్రుటి తస్టలంబులాో నించుగాన మేకా 

రంబు (యతి గానుండనచ్చుననియుం “గానిచో నించుగికారయుక్ష మెనహల్లు యతిగా 

నుండందగునని యు విభజించి దీనికి ఫేన్నయతియని నామాంతరంబిడుచు ననంతునిఛం 

దంబునందలి ఫ్రారో కం్యలెన “| కాకుస్వరయతియగు నిత | డే కదలకజలదధిం 

బన్విలించెననలగ6 అ | శ్నా కలిత నీర్ణ మున నిశం | డే కవ డిరథము గడిపి నిమ్ము 

లనన౫క” అనిన యీపద్యంబును న ఫేసవిరతి ప్రక రణంబులో ళ కారడకారంబులకు 
సెలబునన్న ౧నులకు ను దాపహారగుంబుగా 6 జూూెపిను, ఇయ్య ది యంతయు వింత గానున్న య 

యది, ఆపగన్యంబులో 6: పళ్వగించెకా” అనుచాని లో ని యించుగాగమేకారంబ. నక్తో 

కక” అనుపడంబు తుదిదెపీకాగము కాకుస్వర య తిగానుండిన ందులకు (గంధక 

ర్త యే నుడువుదుండంగా శకారడకాజంబులకు జేనయ తిచెలునని ప ద్యార్థంబునకు విరు 
య ళా 

న్ధంచైనయంళంబునకు నినగ్భనంః యుగాల జాూపంబడిదెమో, (గ్రంథకర్త కాకుస్యరయతికి 

నుదాహకణంబని మొల నెట్టుదుండలా. బద్యా ర్థంబునైనను బరికింపక ్యనంతుని 

వాక్యంబు ళ కారడకారంబుల య భేదవిరతికి నుదాహరణంబని దృ ష్రాంతీకరించుట 

బధిర శవణంబునొద్దం బట్టిన కేంగి ధ్యానంబును స్మరింపంజేయుచున్నది. కాన నప్పక్షవి 

పచనంబొొప్ప(దగినది గాదు, ఇంచుగా గ మే కారంబు సర్వవిధంబుల లాక్షణికాదృతం . 

బగుటంబేసి నిగతంబును విగథి గానుంచందగ, 

6&4 సూ-____ఇఉబులకించుక్కుపరంబగు న పుడయుగనుగరుక్కు 

బగ 



కకక. భొలవ్యాకరణగు పార్ల పకాశిక, 

జ. జయించు ॥ నీ - నయించను ॥ (దు-దవించు | లొ _.ల 

వించు ॥ ధృ _ ధరించు ! త్య - తరించు. 

వ్యాయా ఇ_ఉ-బ్యు వీనికి నింయగాగవుంబు పరంబగునపుడు (కమంబుగానికా 

రంబునకు నయుక్కు..ను, ఉకారంబునకు నవుక్కున్ను బుకారంబునకు నరుక్కు_ను 

గలుగును, “జయించు” జిధాతువికారాంతంబు. దీనికి నించుక్కు_ పరంబుకాలా 

నయుగాగ ముంబుగలిగి కక -[- అయ్ _ ఇంచు” అనియుం జె, ధథాతువుసంబంధంబెన 

యికారంబునకు నయు గాగస్వరంబు పరంబుకాలంగా నప దాదిస్వరనిత్యసంధి (సంధిబం 

11నూ) చే “జయించు”. అనురూసంబయ్యె. ఇట్లు నయించు (నీ _ అయ్ ఇంచు 

(ద్రవించు (దు అద్ + ఇంచు లవించ్రు (లూ అవ్ _ ఇంచు) తరిందు (త్యూ ఆం 

అర్ -[ ఇంచు మున్నగు శబ్దం బులందు( గిత్తులెన 'యయుగాగమాదులు ధాతువు 

నకు _ నంతొవయనములుగా రాణా వైనింజెస్పిన యపదాదిస్వర నిత్య 
సంధి గల్పును, [7/0 

605 సూ.__నిర్జినామంబుల కి'యుగాగముంబుగలుగదు, 

నిర్దికి నామధాతున్రల కయుగాగమంబుగలుగదు ॥ నిర్థి చు _ 

స్తుతించు | ఈజ్ఞాప కంబు చేత నే నామంబులకు ధాత్యవివతయందించు 

గాగమంబగునని యెబుంగునది॥ శయనించు _ పయనించు, 

వ్యా నిర్లి”) అనునుపసగ్ట యుక్త ధాతువునకును, నొ ముధాతువులకున్కు ఇంచుగా 

గకుంబు పరంబగునపు డదయుగాగమంబు గలుగదు. ఊ, నిర్దించు. (నిర్హి 4. ఇంచు) 
నుతించు (నుతి -[ ఇందు) స సుతించు (స్తుతి [_ ఇందు నుతిసు స్తతిశ్వంబులు నామంబుతె 

కను ధాతుత్వవివతుచే నించుక్కు గలి, (మూ), ఈజ్ఞాపకంబుచేత నే నొముంబులకు 

నాతుత్వవివకు యందించు గాగ నుంబగునని యెబుంగనది. వ్యా ఈోనూ(త్రంబునందు. 

నామవాద్రకంబుల కయుగాగమంబు నిే, షేధింపంభడుచున్న ది, “గడాతునునకు” ఆను క్రి 

మాప పకిశ్ళేద ప్రథమమాక్రంబునై యటువదినా ల్లవనూ[ త్రంబులో( గూడ ననువర్దించు 
గాన న ్థాళుస్తంభంధందైన యికారాదులశ _అుందుక్యుపరంబన న పుడయు గాగ బ్రుంబ్లు 



కాం 

శ్రీయాపరి ఖృేదము రకర. 

పదును. భాతువులకుందక్కొ_ నామపాోచకంబుళకంటు నీరచు గాగనుంబుకోదు, కోశ్రేశే 

నిందుగాగము పరత్వావస్థలో బీథింపబకిన  యయుగాగనుంబును స్వశతస్పిద్రంబుగా నే 
థి 

నొ మంబులకు, (బాప్ పదు, ఇటుండ? (వాప్పింపని యయు గాగ మంబును నానువా 
అలాటి | యm or) 

దకంబులకంశు రాదని నిషేధించుబంజేసి నామనాచకంబులకు ధాతుత్వారోప ణయ ౦ 

దు నించి గాగ మంబువచ్చు నని యను మేయింపంబడుచున్న ది యని తాళ్సర్యంబు. ళా, 

శయనించు. శయనశబ్దంబు, సంస్కృత భావలోనిది క్రీజ్ ధాతువువళననెన యకారాం 

త నామవాచకంబు. పనికి ధాతుళ్వారోపం ంబువలన నటునదిమా(శనసూ(త్రంబుచే 

నించుక్కు.. గలిగినని రయెలుంగునది. పకా పొంతరంబు “శీయించు” చ! అమలని వాత 

సౌ ఫములయందు మనోజ్ఞనరాగతూల శ|ల్పముల శేయించి” భాౌర-ఆర-ర్ఆ, 

“పయినించు” పయనశేబ్దంబు (ప్రయా: శే బ్లవై కృతంబు, దీనికి భాతుక్టరిసక్షుయ ందు 

నిందుక్కయ్యె. 

66 'సూ___సంస స్కృృతంబునకు లఘూపథంబున కించుక్కు. పరం, 

గునపుడు గుణంబగు, 

ఏ.ట- ఈమూం:డును గసణంబులునొలబడు _ బుస్థానికంబగు 

గుణంబుతీ పరం బయియుండు ॥ సంస్కృత భాతూపథలకు _ వ్ర _- డయ _ 

బు _ అనువానికి సొరిదిని - వ. ఓ - ఆర్ _ అనునవియించు క్కు | 

పరంబగునపు జోగునని యెటుంగునది ॥ ఇవ్ - పోదించు - ఫిద్ - - 

భేదించు ఘుష్ - ఘూాపించు - పుష్, _ ఫోపించు - వ్భప్, _వర్షి ందు 

హ్ తా పారి చు, 
౫ 

ప్యా_ ప్రసారము ఊఉ పస (శబ్దముళుదనుండి శండవయ క్షీరము) గాంగలి' నీ 

సంస్క్యృతధాతువు నకు నించుక్కు- పరంబసనపుడు గుణంబు (ఆర్, వీ; కీ) ఇవిగుణ 

సంజ్ఞగలవి) గలుగును, మూలంబునంజెప్పీన -4అ, వర్ల ముగుణ ఫంజ్ఞగలది. అన6గో 

“అర్” అనునది గుణంబని భావము. బుకారస్థానంబునందు వచ్చినగుణోక్షరం "టిప్పు: 

డును శేఫపర నుందు గచ్చిన అకారం బే (అర్) నను. ఉ చొ, (భివ్ ఫక్, ఈధా- 



840 జోలన్యోకరణ గుప్తార్థ ప్రకాశిక 

కువ్చులందు 6 గడపటినుండి రందషయ కరం నీకారంబుగావున చేకోరంబనెడీ గుణో 

క్షరంబువచ్చి (చేదించుి అయ్యెను. (ముప ప్రస ఈఛాతునుల3ు నుపధథాతురం బుకో 

రంబుకానున( టినింజేస్పిన (కమ్మప్రకారంబున నో కెరంబువచ్చి (ఫోసీంచుః 

పోషిందు, అయ్యొ, వ్) సహృృష్, ఈధాత్రువులకు సుపభాతృళంబు నుకారంబుగావున 

(అర్, అనుసణంబుగవి ,నరి ౧ము, వారి ౦చు అయే, 
3 ౧ న ఫై ల ‘ 

* 

వ్యా-_స్ఫృక ధాతువునకు గంణంబు నైకల్సిక ంబునగు, ఉూ, స్స శిందు స్ప 

ఇచ్చట. బక్షంబున బుకారంబున ,అర్క్ అనెడిసణంబు కలి గను, 

68 సూ__లిఖ, భుజ రుచ కృశంబులకు గుణంబులేదు. 

అఖంచు _ భుజించు _ రుచచించు-కృశిం చు = కుచధాతున్రునకు 

గుణంబులేదని యొకండు వక్కా_ణించనది గ్యాహ్యంబుగాను 

వ్యా కిర్రు భుజ రుద, కళ అనుధాతునులకు గుణంయబులేభు, ఊ, లిఖించు, 

ము, “సంకుచించు” అనిగుణరహిత రూపంబుండును, (ప్రయోగము గీ, భుందరల్వము 

నకు. జోటిచ్చి తౌసంకు | చించెననంగం గడు... గృశించనడుము,.. కోవిక_ 

1 ఆ.*సంకోచించు, అనియు౫నణయుక్త రూపంబు భుంటాపథంబుగా వ్యవహరింపంబడు 

చున్నయది, . 

౮ వ. 69 సూ--నృజిక సిర్మితిని గుణంబు లేదు, 

నకులుడు పజలను సృజించే | అతండు విషయంబుల 

| వినిల. .. 



[్రీయాపరీచ్ళేదము. కశ] 

వ్యా నృజ్ ధాతువునకు (ఫుట్టించుట, ఆనున ర్థంబున గుణయిబేదు. ఉ. చతు 

ఆల వ సాం 
ర్ముఖు౦డు (పజలనుసృజించె, ఇచ్చట నిర శణార్థంబు కావున గుణంబు లే దయ్యె, 

ఆతండు విపయంబులవిసర్టిం చె, భోగంబులను విడిచెననియ ర్థంబు, ఇన్నటని ర్మాణార్థం 

బు కాదు కాన ధాతుబుకారంబునకు (ఆర్, అను గుణంబుగలిగె, 

70 సూ_స ర్భంబున కుం బ్రరణంబునందించుక్క_గు, 

పచింపించు _ వచింపించు - ఆన్రలింపించు ॥ వండించు - 

పండించు, 

వ్యా సర్వధాతువులకు (సంస్క తేథాకువులకును ౪ | శెలులపధాకువులకును) 

(జీ5 ౩ంబునంకు (చేయు ౨ నుళు _నర్గంబునందు) ఇంచుక్కుగలుగును. ఊం పచిం _ 

పించు (పచించునబ్లుచేయుట) వచింపించు (మాట్లాడునట్టుచేయుబు) .ఆవులింపిందు 

(అవులింయన బ్టుచేయు ట్ర వండించు(వండున ట్లుచేయు బప ండించు(పం డున ట్టుచెయు ట్ర 

పచింపించు” ఇచ్చట. బచిందుఛాతువుకంశుC (_చేరణార్థకం బైన యిందుక్కు. రా గా 

(పచించు _ ఇంచు, అనియుం డె, ఎనుబదియేడవసూూ త్రంబుచే మొదటి (ఇంచు, లోని 

పవకెౌరంబునకు€6 బకారంబుగలిగి పెరూపంబేర్ప డె. ఇట్లుతక్కు.ంగల వానియం 

దూహ్యాము, (పేరణార్థంబునే గ్యార్భంబనియు, ణిజర్థంబని యాం జెప్పుదురు. తెలుం 

గులో (బేరణార్భంబునందు నించుక్కుగలుగునట్లు సంస్కృత వ్యాకరణంబున చరణా 

రంబునందు ణి చకషయంబు గలుసును. కాన((బేరణంబునకో ణీజరంబనివ్నవహారంబు 

గలిగె, 

71 సూ_.__రంజాదుల యించుక్షకారంబున కు సబిందుకంబునక 

స్రేరణంబున ద్విరుక్కలకారంబగు. 

రంజిల్లు ఆ భాసిల్లు - వర్షిల్లు య విలసిల్లు - శాజిల్లు ॥ ఈయూ 

చేశ యోగంబునభి దాదు లకర్శకంసులగు “ఎ భదిలు - కంపిలు ఎ 

సంధథిల్లు. 
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ప en శ్ర ఎ చియా ఖీ దో 
ఫ్ర్్య్రల్తే బాలవ్యాక రణ గుప్తా ర్ల పకాళీక ం 

వ్యాంా- ఉ్రరణార్థంబులేని గంజిధాతువు మొస్టలైన వానియొక్క_ యించుగా 

గముచకౌరంబునకు చాపటిసున్నతో వై సెకంబు లకొరదిత్వం బా దేశేంబ సను. టా, రంజి 

లు భా సీల్లు, పర్ధిల్లు విల సీల్లు, రాజిల్లు, “రంజిల్లు ప పృకమంబున | (కంద్? ఛాతువునకోు 

నటువదిమూ( డవనూకింబుశే నించుక్కు. గలిగి *రంజించు? _ అనియుండ ననుస్వాా రం 

బుతో గూడ నిందుక్నకారంబునకు లకారద్వయంబుగలిగి _సెయాపంబయ్యె, ఇను 

భాసిల్లు మున్నగునవి యూపాంచునది (మూ) ఈయా జే శయోగంలున ఫీదాదు ల$ రత్రి 

కంబులగు, వ్యా--- ఈద్విలకా రా దేశంబు గలిగినప్ప ప్పుడు ఒఫిదెర్ "ధాతువు మొద'లెనవియక 

ర్మకంబులన, ఉ. 'భేదెల్లు కంపిల్లు, సంధిల్లు) సంస్క్బాలేంబున ఫిచ్ ధఛాతువువిదార. 

అార్థంబుగావున స కర్మంబు, తెలుంగున నిందు గాగమంబునకు లవ్వయంబు చేర్చటం 

జేసి యకర్మకంబయ్యె. - ఖేదిల్లువుయ్యుట, (బస్టలగట. “కంపిల్లు కంపధాతువు సం 

స్కృతేంబునందును నకర్మకం'ే, దీనియింనుక్కు..నకు లక్వయంబుోర్సి నందున 

జెధాతువున ందుంబ లె వి కేప.ంబులేదు. “కంపించు, అనియు నక ర్మకార్థక ంబుగలదు. 

(సంధిల్లు సంధిశేబ్దంబు నామవానకంబు, దీనికిధాతుత్వ న క్ష యందు నటువనియేనన 

నూతింబుదే నించుక్కురౌ6గా సంధించు? అయ్యొ. ఇన్నట నను స్వాగంబుతో సయి 

-తము చకారంబునకు లద్వయంబు శేర్చినందున నకర్మక ంబగు, 

. 79 సూ. వ్రంచుక్కు... పరంబగునపుడు రంజాదుల యించుక్కు_ 

™ నకు లోపంబగు, 

లాజేశంబున కపవాదంబు '॥ రంజించు - భేదించు-సంధించు. ' 

a ' వ్యా---అజువదిమూండవ సూతిింబు చేత 6రంజ్ | మొ దలగుసంస్కృృతధాశువు 

' - అకు స్వార్థ మందిందుకు. రాంగాం 'చ్రరణార్థంబునందు శెండనయించుక్కు.. 'జెబ్బదియ 

౧... వనూతింబుచేతం జేసినయపుడు మొదటి యిందుక్కుయొక్క-_ చకారస్థాన మందు 'జెటబ్బ 

దియొకండవనూతింబుచేత విధింపంబడిన ద్వెత్వలకారంబును బాధించిపం0శృశ సూతం 

బుజే ఉక్వేంచుగ్గోపంబసనని భావము. ఉ. రంజిందు (రంజిల్ల (జేయుట) భేదించు 

('భదిల్ల (జేయుట సళధించు (సంఢిల్ల జేయుట) *రంజ్ ౫ ఇందు (స్వార్థ మందు) _[- 

ఇంచు (ేరణార్థమంద్చు” ఇట్టుండ ద్విలకార దేశంబును బాధించి మొదటి స్వార్థ శ్రీంచు 
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క్కు-నకు లో పంబురా గా 'బెరూపంబయ్యె, కసంధిల్లు అనునది యకగ్మకంబు. 

డా, (ఉల్ల మునందు నక్కొ._టిక మానుట మికులమందుం గంటిమం! చల్ల నమేలమాడున 

చలాత్మజమాటకు లేకనవ్వుసం | ధిల్లగెరీ టి; మను- 1ఆ,.ఇట్లు “ఘటిల్లు” అనునది 

య కర్మకము సకర్మంబుఖుటించు. ఉ. వానిపొపము వాని సేఘటించును.. ఇట్టుసకరడ్డి 

కొక 'ర్మక “భేదంబు బాగత్తతో నూహీంచునది, 

78 సూ.__చుగాగమం చాచ్చికంబున "కసంయుక్కనలడ రాం 

అ ( ఇ 

తంబునకుం బిరణంబున బహుళంబుగాన గుం 

పూను - పూనుచు _ పూనించు ॥ తేలు - తేలుచు _ శేలిం 

చు॥ మగుడు - వుగుడుచు - మగిడించు || కుదురు _ కుదురుచు-కుది 

రించు |! విను - ఏనుచు-వత్యుమాణంః? బుపుగాగమంబు - వినిపించు ॥, 

చబాహుళ కంబుచేం గొన్ని ౦టికి జుగాగమంబు లేదు _ అను _ అనిపించు॥ (. 

తిను - తినుపించు | కను _ కనిపించు ఆ. దీనియత్వంబునకం దీర్ణంబు, 

నగు - కానిపిందు, 

వ్యా నకాగలకారడ కారశేఫలద్విత్వంబు తుదినిలేనియట్టి యచ్చ'తెనుంగ 

కబంబంనకుం 'చ్రేరణార్థంబునం జాగాగనుంబు  బహుళంబుగానగును. ఉఊ. పూను -. 

ఫూనుచు = ఫూనించు - జేలు - కేలుచు - తేనించు. మగుడు _ మగుడుచు ౫ + మగి 

డించు - కుదురు - కదురుదు _ కుదిరించు. (పూను ఇది ఉృరణార్థంలు లేని 

రూపంబు. ఈధాతును నకారడ్వితేర్టింబు తుది లేనిదికావున చ్రేరణార్థమందు6 | జాగా . 

గమంబుగచ్చి (ఫ్రూనుదు?, అయ్యెను, చుక్కు- వైక ల్సిక కంబుగావునర్య టేరణంబున( చాత్సీకం 

బుగా “ప్రూనించుి అయ్య, ఇమే తక్కుంగలవియూపహ్యుంబులు. “మగిడించు? “మసడ ' 

ఎం ఇంచు” ఇట్లుండ నప స చాదెస్వరనిత్యసంధియు; నెనుబదియేనవసూత0ంబుదే గకారం 

బుమోంది స్ యుత్వంబాన క స్వం నాగలి పెరూపం బేర్చ డీయె, ఇ “కుదెరి ంచు-విని. 

పీందు - “అనిపించు - కని నిపించు* ఇత్యాదులందు ఇెనుబదియేనవనూత్రంబుే నిక్వం... " 

బఖూసోంచునది* (మూ) విను - వినుచు వక్యుమాణంబు ఫుగాగమంబు వినిపించు 
ca 
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వ్యా--వకృమాణంబన 6 జెప్పంబోవునది. అనయా. డెబ్బది నాల్ప వనూతంబుచే 

విధింపంబడి ప్రగాగమంబు, (మూ) బాహుళకంబుచేం గొన్ని ంటికిం జాగాగమంబు లేదు, 

అను-అనిపించు, తిను-తినిపించుకను-క నిపించు దీని యత్వంబునకుదీర్ధ్య ంబునగు_కానిపించు, 

వ్యా-బహుళ కష ఫీబంబు (ద్వన్ద పమనో జ్ఞాదిభ్య శ్చ; (5అ-2పా-388 నూ అనిన సూత్రంబందలి 

వనోజ్ఞదిగణంబులో 6 బఠితంబినదె కావున భావార్భంబునందు వ్రు ప9త్యయంబు 

నొంది చాపహుళకంచాయె. బహుళత్వంబుచేతనని యర్థంబు, 'డెబ్బదినాల్లవనసూతిం 

బుచేం బుగాగమంచేకాని ప్రికృతనూతింబునం జుగాగమంబు, రాదనుట, “కానిపించు 

అనుదానియందలి దీర్ధమున్నష్ట్రము. 

74 సూ---అట్లుపుగాగమంబును మాన్వాదులకగు. 

మాను - మానుపు-మానుచు॥ మనువమనుపు.మునుచు. భా 

హుళకంబున దీనికించుక్కు- లేదు, 

భకత ల్ల 
a జ చ్యా--దుశాగమంబువో లె (చేరణంబున మా న్వాదులకు ౬ బుగాగనుంబు 

బహుళంబుగానగును. మానుపు - మానుచు. (మానంజేయుట - విడిపించుట) మనుఫు - 

॥ మనుచు (బిదెకించుట) బహుళ మని చెప్పుటచేత మను ఛాతువునకు6 (చేరణఅబున నించు 

క్కుగల్లి ఓమునించుి అని గాధు, మానుధాతువునకు ¢ మానించు * అగును, 

[చూ-77నూ) 

బర్ట్ సూ-____చుక్సవర్షంబులు పరంబగునపు డిత్వంిబున కుత్వం 

. వ్యాయాచురాగమ పుగాగమంబులు పరంబులగున ప్ర డికారంబున కకారంబ 

సను ఉ, బీగియు _ బిగచు = వడియు - వడుదు - మెలియు . మెలుచు _ దిగ 

యు _ బిసపు _ తెలియు - తెంపు -. కలియు - కలుపు. (క, పదపడిచేతులు 
బిగిచిన్క వి-ఫు-రఆ, వలవలక న్నీ రువడువక మ్మ, అని. 2ఆ, చం కేలలగేల్ | మెలిచిన బెళ్కు 
నాననా అల్లు 

జేడిస సలమిన్నలచిక్నల చెన్ను దన్నుబల్ సాలప్రలమాపు" రస- లిగు, 



క్రియాపరిచ్చేదము. 865 

గి 

7కసూ._అట్లు చుక్వుగాగమంబుల డంగ్యాదిమాయ్యాదులక 

గునగుచో వానికడ వోలు లోపించు. 

అడయ - అడంచు _- అతలగంచు! మాయు - మాపు -మా 

యించు॥ అడంగు _ కరంగు - కలంగు  నల(గు - బ్రత్యాదులడంగ్యా 

దులు ॥ మాయు - ఉడుగు - కడంచు _ కుడుచు _ బిగియు - ఇత్యా 

దులుమాయ్యాదులు! ఆంగుపుభృతు లుభయగణంబులు - బాహుళ 

- కంబునంచేసి కొన్నింటి కించుక్పుక్సు గాగమంలులు మూడును గొ న్నిం 

టికందు యథాసంభవముగా రెండును గన్ని ంటెకొక్క_టియు నగు. 

నని మెటుంగునది:॥ ఆంగు - ఆంయ॥ ఆంపు _ ఆగించు ॥ రేంగు 

శేంచు - రేపు - శేగించు ॥ పాయు - పాచు _-పాపు ॥ విటుగు - 

విబుచు |! మూచు- చూసు! నేరుచు- చేరుపు | మేయు- మేపు | లేచు 

లేపు ॥ కలియు - కలుపు ॥ తడియు - తడుపు - తెలియు - తెలుపూ॥ 

ఇత్యాదు లేజుంగున ది, 

వ్యా--- పే్రరణంబునందు చాహుళకంబున (అడంి (పభ్ళతులకుం జుగాగమ 

బును, మాయుపిభృతులకు. బుగాగమంబునగును. అప్పుడు _ ధాతువుల _తుదియక్క 

రంబులకులో పంబుగల్లును. ఊ, అడయ అడందు _ అడగించు. ఇచ్చట జూకు. 

పరంబసనపుడు గువర్షంబులోపించె. ఇళ్లు. ,కరలన - కల(గు- నలల? ' ఇత్యాదులూ 

 వ్యాము (మాయు = మాపు - మాయించు? ఇటం బుగాగమంబు పరంబగున పు డుయువ 

ర్లంబులోపించె, ఇమే (ఊడుగు_ కడచు- కుడుచు - బిగియు? ఇత్యాదుల నంత్యవర్ల 

లోపంబు. (మా ఆంుపభృతు లుభయగణంబులు, చాహుళకంబునంజేసి కొన్నింటి 

కిందుక్పుక్చు గాగ మంబులు మూడును గొన్ని ంటికందు యభాసంభషముగా కెండును ఒం 

గొన్నింటి కొక్కొంక్క-టి యునగునని యెజుంగునది. , .. 



866 చాల వ్యాకరణగుప్తార్థ పకాశిక, 

వ్యా---ఆయయ మున్నగుధాసవులసం జుగాగమపు గాగమంబులుభయంబు ను 

వచ్చును, ఈపికరణంబులోేని సూకంబులందు  డేెబ్బదియూడవసూ[ కంబు లోని 

బహుళ గ్రహణ  మనువరి ంచినందునించుగాగను పు గాగమంబులలో లమ్యానుసారం 

బుగా (యభథాసంభవము గా) నొక్కాకచోమూండును, వేటోకచో కండును ఇంకొక 

చో నొక్కాకళాటియునగు. ఉ, ఆయ ఆంచు- ఆంపు- ఆణిందు- ఆయ మొవటి 

రూపము. (ఆంచుి ఇచోజాగాగమంబు., (కయప. ఇచ్చటం బుగాగమంబు, (ఆయం 

చు, ఇట నించదుగాగమమ్ము. ఆంగసధాతును (బిగించు కబ్దప రాయంచ సక ర్మకంబు 

నుంగలదు. (శ. (మోంయదుందూఫపులుతూ స్రుల| నాయచుదుస్తర శరక్షుతారుణవారిం| 

దోయుచు, ఛామా- రిఆ, నేయ - రేంచు - శంస ల్ శేయించు, ఇచ్చట యభథాపూ 

ర్వంబుగా మూయనుగళ్లైను, (పాయు - పొదు - పావు, ఇచ్చటం. జుగాగమపు గా 
గమంచాలు శెంజేనుటి లై, (విస _ విజువ్కు ఇనొటం జు గాగవుంబు మా(తేంబయ్యె, 

(చూచు - చూపు. చేరుచు = నేరుపు మేయు - మేపు లేదు _ లేపు, కగియు - 

కలువు, తడియు - తడుపు. తేగియు - తెలుపు, ఇచ్చోం బుగాగమం బొక్క. '. 

77 సూ ___ఇంచుక్చుక్సు గాగమంబులు _ పరంబులగున పుడాగ 

మాదేశలోపంబులు చెక్కు_దెజుంగులం గానంబడియెడి, 

అగు _ శావించు | వచ్చు - నావించు _- రప్పించు ॥ విన్నప 

ము - విన్నవించు ॥ మోంకాలు - మోంకారించు ॥ కేక _ "శేకరించు! 

పలవ - పభవరించు = పలవించు ॥ ఆల-అబక్షించు - ఆలించు | (వక్క 

వ్రక్కంలించు. |] నిచ్చు - నొంచు _ నొొప్పించు | ఉండు - ఉనుచు _ 

ఉంచు. | డిగు - డించు _ డిగించు ॥ పెరుగు - వినుచు  సెంచు | 

_తనుగు.-  శ్రుంచు! మునుంగు - ముంచు _ మునుచు |! మొగుడు _ 

. మొగుడుచు- మొగుచు. - "మోడుచు _ మొగిడించు ॥ చొచ్చు - చొ 

నుపు - సంచ 1 | చినుంగు' జ చించు - చింపు | (తెగు - (తెంచు. 



కీయాప పరిచ్చే దము, క్రిగ్రే? 

"తెంపు! తీరును - (తిప్ప || చచ్చు - చంపు ! నిలుచు _ నిలువరిచు -_ 

పిలుపు ॥ కొను - కొలుపు ॥ పోను _ పుచ్చు - పనుచు _ పంచు _ 

పనుపు - పంపు - అనుచు _ అంచు _ అనుపు _ అంప 

కృంబగు పోవునకుంబుచ్చూ మూతంబగు - మోాసపోపు _ మోస 

ఇ త్యాదులెజు) గునది, 

ను 

Pr ప 

వ్యా == ఇంచు గాగమంబున్కు చుగాగమవు గొౌగముంబులును పవంటసచుుత 

భాతువులకు6 బరీపరి ౨ఫంబుల .నొగమంబులును, ఆ దేశంపులంను, నర్లలోే ఫంమిలుసు లాగే 

కంబున6 గానిపిం చెశేని, ఊ. (ఆగు - కావిందు, నిందుక్కుపరంబసనప్రు తపసభాపివు 

నకం గావా దేశంబు ,వద్చు -- రావించు - రప్పించు ఇశట వచ్చునక రావ్రకప్పుణం 

వెశల్పికంబుగా నా దేశంబులమ్మొ, ఇస్తే విన్నపము - విన్నవించు మో(కాలు -_ 

సో6కారీంచు = కేక - శేకరించు, పలవ - పలవరిందు - ఇలవించు, ఆల _ అల 

కించు ఆలించు [నక్క - (వక్క-లిందు, నొ చ్చు-నొంచు -నొప్పించు, ఉఆంగు- ఉనును 

ఉంచు. డిప-డించు-డిగెందు. పరుస-_సపెనుచు-పెందు. తునుప_తుంచు, మునుగు. 

ముందు-మును దు- మొ సుడు.. మొససడుచు.మొ'ససదు. మానుచు - "పగి డిందు, చు 

చొనుస్రు - చొప్పిందు. చినుళస.. చించు చింపు! (తెప__.తెందు. (తెంపు, తిరు 

ఆతి స్య. సద్బు-చంపు, నియందు నిలువరిందు..నిలుప్రు, వాను కొలు ప్ర 

గ్యనకసంంు మూలధాతువులను, (పేరణార్థకరూ పంబులను, బరికిం-ది వానియ నలి 

పగ్గనికారంబుల సూమ్మబుద్ధిచే నూ హిందునది. (మా) పోవు- పుమ్సు-పనుదు-పంను _ 

పనువ్పు, పంపు, అధునుు ఆం ముఅనుపు -, అంసు అను(ప్రయుక్న ంబగుపోవు వకుంబుచ్చుమూ 

తంబు, ఈ, మూసపోవు..._ మోసపు చ్చు ఇత్యాదు లెటుంగన గి, వ్యాసపు ముం 

పమసపు ఇ త్యానుల యందలి చుగాగవపు గాగ: నువి శిష్ట గూ ప౦ణులు (స ఎరా రంబునందగు 

వెండియము నీకా పంబుల యాద్యక్నరలో పంబు వైగన్చిళ: ౧బుగాన సు, ణః (అనచ్చు) 

ఇత్యాదులు, చేతా శబ్దంగుకో చేకీభనించిన పోవు ధాతువు కకు (పున అనుగూప్ప 

చేయా వేశంబ!సను గాని తక్కిన ప్రూరో్వోక పను మ (పభృగుళా దేశేంబు ౨ జా న్మేకవ్రు, 

ఊ, మోసపోవు, (ేరణాస్థకంబు మోసపుచ్చు. ;మోపపనువము-మోస సంధు" ఇశ్యా 

i 
da lg, దులసంభవం బులు, 

(7 
on 



808 బొలన్యోకర్ ౯ గప్తార్థహోకోశీకో, 

7 సూ. అనాగదులకించుక్కు_ పరంబగునపుడు పుగాగమంర6జి 

గు మానునకు విభాషనగు, 

అనిపించు ॥ అను - కను - విను _- విను ॥ మానిపించు మా 

నించు. 

వ్యా ఆను- కను- తిసు- విను మున్నగుధాతువులకు నించుక్కు. పరంబగున 

పుడు ఫు గాగముంబు నిత్యంబుగను, మానునకు నై భాషికంబుగను గల్లును, ఊ. అనిపించు 

6 జం బకఇతనసూకఎంబున6 బుూగాగమంబును, ఎనుబదెయీనవనూ అను _ ఇంచు ” ఇట్లుం రగృబకృత సూకత్స్రంబున( బు ) 

తం9౦బున నువర క ంబుమో (ది యుకారంబునకి కారంబును రా6 గా6 (టెరా పంబుసిద్ధించె. ఇ 
వ 

కు కనిపించు-తినిపిందు- వినిపించు ఇత్యాదులు, “నూనిపించు-నూనించుి ఇటయంబుగా 
cn 

గమంబుని భాషికంబుగానున రూపద్వయం౦బు, 

79 సూ. అడ్డాదులకించుక్కు పరంబగునపుడు గుగాగమంబగు 

నప్పాదులకు సిభాపగు, 

అడము - అడ్లగించు ॥ అడ్డము - ఓగ-చిత్తేము - పంతము -. 
Cs G5 Gs అయి 

చెల్లి _ బోర - మట్టము - మేళము - ఇత్యాదులడ్డాదులు ॥ అప్ప- 
౧౧ లు య 

అప్పగించు - అప్పించు ॥ అప్ప - ఒప్ప - పల్లము - కోపము ॥ ర్రీవి 

యస్పాదులు, 

వ్యా. అడ్డము. ఓీక_ చి'తము- పంతము- పెల- బోర- వుట్రము. మేళముి 
య్ అలి య తు | 

“మొద లెనవానికినించుక్కు._ పరంబగునపుడు గ గాగ మంబునిత్యంబుగను, “అప్ప- ఒప్పా 

పల్రమృుకోపము మొదలయిన వానికీ నించుక్కు_పరంబగుతణి గుగాగమంబు వై భాషీక౦ 

బుగను గలుగును. ఊ. అడ్డగిందు -మువిభ క్రీ స్రుట్టని యగ్గలశబ్దంబుకం కే నబువదిమూా6డ 
ఆవి ( 

వనూక9ంబుచే నించుక్కు-పు ట్టి (అగ్గలించు, అయినట్టులిచ్చట6 గేవలం'బైన ( మువర్శకం 

బులేని ) యడ్డళబ్దంబంగలాదిగణపఠికంబ౦ి యెంపంబకినందున నజువదియా (డవనూశ్రం 

బుచే నించుక్కు చేయ (శా బృ్రక్ళుకే కూత్రంబున గు గాగభుంబంతాగముంబసట ౨జేసి 



శ్రీయాపరిళ్ళేజీము.. . కరీ 

పేదాపంబయ్యె, ఇచి క్రగించు_ పంతగించు-మట్టుగించు- మేళగించు? ఇ'త్యాదులందు 

మువర్లకోత్స త్హికి 6 బూర్వమం దేశే వల పా9తిపదిళంబుకం కునటుపది మూడ వనూోత9ంబు 

చే నించుగాగమంబుగల్దిన దనిగహింపవలయు, (అప్పగించు. ఆప్పిందు? ఇటయుగాగ 

మంబు వై ఫెషికంబువు గానరూపద్వయంబు, ఇమే (ఒప్ప-
 మున్నగువానికి హిం . 

చునది, ఇ = 

80/సూ.__ఆడోడుకూడులడకారంబునకుం జుక్కుపరంబగున 

పుడు చేఫంబగు, 

ఆడు - ఆుచు - ఆడించు ॥ ఓడు - పరుచు _ పీడించు [కూ 

డు-కూరుచు.కూడిం చు, 

వ్యా---(ఆకు-- ఓీకు- కూడు' ఈధాతులయందలి డకారంబునకు నించుక్కు_ప 

రంబగున ఫుడు శేఫంబుగల్లు. ఆ. ఆకు= ఆరుచు= ఆడించు= (ఆరుచుి ఇచ్చోనాడు 

ధాతువునకం టె 'డెబ్బదిమూండవనూ తంబుచేం జుగాగవుంబు రా 6€గాం (బక్కతన్యూూత్రం 

బున ధాతుడకారంబునకు నేఫంబుకలిగె, (ఆ డించు "డెబ్బదిమాండనసూ తంబుచేం జూ 

గాగమంబు బహుళంబుగావునం బక్షంబుననించుగాగమంబు, బే కీడు. ఓరుచు- 

డిందు. కూడు= కూరుచు= కూడించు. 

81 సూ. చెశనునకుంజాక్సు గాగమంబులును డాకలఘు శేఫం 

బునగు, | oe 5 సౌ 

పెటుచు _- వెజబుపు, 

వ్యా__(చెడు ధాతువునకు( (చేరణంబున( జుగాగమఫు గాగమంబులు వైకల్సి 

కం బుగన గుటయ కాక భాతుడకారంబునకో "రేఫంబుగలుగు, ఉ. చెటుదు=' చేటు ప్ర. 

ఇం (గ్రకముబుగా: జాగా(కువ్రు గాగ పంయు ల పరంబసవో నలఘులేఫయు గలిగె, . 
. 47 - ॥ ' " 0 (| ఖ్ 



'బొలన్యాకరణ గుప్తార్మ పకాశీ క్రో 
శ్వ 

88 సూొ__-పడునకుంజుక్కును డాకలఘు శేఫంబునగు, 

పటుచు 

వ్యా-ాపడుధాతువు నకం జుణాగమంబును, డకారంబునకు శకట శేఫంబును, 

గల్లు, ఈ. పటుచు- ఇట (పడు ధాకువునకుం జాక్కొ-పరంబగునపుడు శేకటశేఫంబు 

గలిగను, ఇందలిశకటళేఫం 'బుకొరాంకంబు. క, .భంగించియితరకాంత(దొ| అంగుట 

తప్పారడంబజచిపురుషులకుక కళ ఆ.) అనినకళెప్రూన్హోదయ పద్యంబునద్వితీ 

లలా తళా వట దడా కాక వ ట్టటైలవ వా నను కావా ఆ 

J యపాొదస్థంబైన (పఅచి, శబ్దంబుశాస్ర్రం ంబున నుకా రాంత ఖుటితంబయ్యె చేనియతియ: 

| శా శా్ర్రీయంబసనుగావున నిందలి శకట లేఫంబకా రాంతంబుగను సుండవచ్చును. 

88 సూ._.శబ్దపల్ల వంబగు పడునకించుక్కు వి భాషునగునగు 

చోడాకులఘు శేఫంబగు, 

"వెలువడు - వెలువరించు _ వెలునజుచు ॥ చొప్పడు - -దొప్ప 

రీంచు అ వొప్పజుచు. 

న ౬ దాజ్లకదా చాకు ర్యా అతా స్వా లా ఆం rm 

 చ్యాలానేందుకబ్దంబులు చేర యవ్రూ ర్వార్భ బోభకం లై "జేట్ొక యఖండశీబ్దంబ 

సట శబ్బప ల్ల వంబు( శెండుశ బ్దంబులసంయోగంబున 6 జిగిర్చిననూలీ సశ బ్దంబు) నాంబడు 

(కబ్దప ల్లషంబగుప గునక్కు అనయా 'శ్రబ్దపల్ల పంబులో నంత ర్మూతంబగు పడునక్కు అని క్షా 

| యర్థమ్ముః అట్టిపడుధాతువు నకు నించుక్కు-వి భావ గానగును. డానికిచోడుగా డాకు 

/ లఘుళేఫంబుగలుగును, ర్, చెలువడు-వెలంపరించు = నెలువజుచు. (చెలుపడు,' (వెలి 

ఎ పడు) ఇటనించుక్కు-పరంబగున పుడు (ప్రకృత నూూ(త్రంబున లఘులేఫంబయి చెలువ 

''రించు ఆను యాపంబయ్యె. పతృంబునంబూర్వనూ (తంబుచేం జాగాగ మశీకటశేఫంబు 

| ల గలి (వెలువబుచు? అయ్యి. ఇమే చొప్పుడు- చొ ప్పరీంచు- వ్ ప్పటుచు, 

pr స్ ( (| షష. దించుక్కుు మో: ద నించుక్కు లేదు. 



[క్రీయాపరిచ్ళేదము 

ణాేంచు గాగమంబగునని యెజుంగునది ॥ నొచ్చు - నొంచు -నొం 
థి | 

పించు ॥ చచ్చు - చంపు - చంపించు, 

వ్యా= పేర ణార్భకంటైన యించుగాగ మంబు చుని(దిరిగి, (ేరకార్థకంజస 

నించుగాగమంబు రాదు గాని"పీ ప్రేరణశార్థ క ంబ్బులెన చుగాగమపు గామంబులపె పని దిరిగి ప్రేం 

ఇార్జకంబయిన యించు గాగ మంబు రావచ్చునని భావము, ఉఊ. నొచ్చు= నొంచు-నొ * 

పెంచు. 6నొంచు, 'డెబ్బదియేడవనూతం ంబుచే నొచ్చునకుం, జు గాగమంబుగల్లి. (నొంచు,ఆ 

య్యు. దీనిపెనిందిరిగి శే ప్రర ఆార్జక రటైన యించుక్కు రాలగా చెనుబదియేడవనూ(త్రంబు 

న నొంచుచకారంబునను( బకారంబుగల్లి 4నొంపించు, అయ్యె, (చచ్చు దీనికి డెబ్బది 

యేడవసూ (తంబునం బుగాగమఘుటితరూపంబు (చంపు , అయ్యె దీని పెనించుక్కు 

గలిగి (చంపించు, అయ్యను, | . . . 

రస్ సూ.___ఇత్వంబుగాని యెతగంబుగాని కూడుచో ననాద్యంబ 

యిన యుత్వంబున కిత్యంబగు. . f 

నిగుడు - నిగిడి - నిగిడె॥ మగుడు -.మగిడి _ మగ 1 ఉడు 
1. 

గు - ఉడిగి - ఉడిగ - మునుగు - మునింగి = మునింగె, ఖీ 

వ్యాయాధాతువు మొదటలేని యుకారంబున కికారంబొంజె ఇకారంహోశ్డా,. 

ద ర్వాతర్యబాప్పి ౦చినచో నయ్యూదియికారంబగు. డ్, నిగుడు. నిగిడి. నిగిడే,, (నిగుడు 

ద్నికి ముస దియెన్ని నవస త్రంబుచే ధాతువు "పెనివర్లకంబుగల్టి యప దాదిస్వరస సంధిచే. 

(నిగుడ్రి అనికాంగా6 (బకృతనూూతంబున గకారంబుమోంది యుకారంబున కిత్వంబు.. - 

గల్లి (నిగిడ్కి అయ్యె నిగుడు నిగుడుధాతువు మైని బదునాజువనూూ శ్రంబుచే భూ తార్థక 

(ఈవకమ్ష్యుమా ణగ9ంథము రంగయాఖ్యశిమ్యసా హాయ్యకూన్యంబుగా రచింపలుడినది.) | 

లిడా ద్దేశడుజ్జునకు ఎనువర్ష్యంబు; ఆదేశముకాంగా “నిగుడు _[ ఎన అయి యపదాది 

స్వరసంధిచే “నిగుడెను” అనుఠూపంబు సంభవించినపిదప6 . బ్రక్ళతనూ! త్రమున య 

కారమున కిత్వముగలిగి 4నిగిడెను అయ్యెను. ఇట్లు. _(మగిడి 4మగి డెను? శమునిలిక 

నుగ;గని ౬ తద లూహ్యంబ లు, ధాతున్సత దియందు నిశారము గాని . యెక్లాకను 
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నిశ్వమువచ్చునని యర్గము చెప్పుటచే (ఉదరి మునిలి ఇత్యాదుల తొలియు కారమా 

వకు నిత్వంబురా లేదు, ఉఊ. సాత్యకి డిభకు సెసాయకదశళీకంబు నిగిడింపి ఉ. హరిర ఆ 

él ఉ త్పలగంధి నన్ను డిగియొడ్డనుబంప్రు ము భార. విరా, ౨ అఆ. 

86 సూ_ముజీత్ణలు ముత్తునాంబడు, 

య. బ్యా ఆక్సీ శాప సంప్ఫార్థ నవిధులయ ందలిముడుజ్ఞులును, లడ్క్ కలబి, నుజి, 

. రుజ్క్ వుజ్స్ ఇత్యాది జీత్తులును, ఈ తెలు(గువ్యాకణంబున (ముత్తు అనుసంజ్ఞ త్ 

చాడ బడునని యర్థము. 

87 సూ _వేరణేంచుక్కు పరంబగునపుడు పకారంబు చకా 

రంబునకగు, 

. పచించు _ పచింపించు ॥ వచించు _ వచింపించు ॥ విలుచు . 

విలివించు . వలచు _ వలవించు॥ పత్వంబు 'హాచ్చునకుం గలుగదు మె 

- చ్చునకు వి విభాషనగు | హెచ్చించు - మెప్పించు - మెచ్చిం రచు, 

చా ఉృరణేంచుస్కు అన6గ్యా చేయుట యనునర్భమందుం గనినయించుగ్వా 
 మంబు, (70 నూత్ఫీంబున) అదిపరంబగున ప్రడు ఛాకుదకారంటష్షక్రారంబగు ఉదా, 

పచించు? పచబింపించు! వచించు వచింపించు!! పిలుచు పిలిపించు! వలచు వలపించు పత్వం 
బు హెమ్బునకుంగలుగదు.- మెచ్చునకు విభాహనగు, హెాచ్చిందు, మె ప్పీంచు. మెచ్చించు 

ఇట కపచించు 1 ఇంచు]! అనియుండంగా, ఇంచు గాగ మంబునకు6 పూర్వమందున్న 
. 4పచించ్యు. శబ్దంబుతుదిచ కారంబుప కారంబయి. ఊకారసంధిగలిగి టప చింపిందు” అయ్యె, 

. పచింర్భుర్థట్లుచేయుటయని యర్థము... ఇట్లన్యంబులు నూహ్యంబులు. 

fr . సూ ఆగయాగ్య చకారంబుల కద్విరుక్ష రబులకు ముత్తప 

..రంబగ్గున పుడు పవలగు Fa 



(శ్రీయాపరి బ్భేదము. 3878 

ఆగమంబు - పచింపండు - పచింపుము ॥ అడంపండు-అడం 

ము | అన్యము - విలువండు - పిలున్రుము. 

వ్యా ఇంచుగాగమ చుగాగమ చకారంబులకునుభయ ౦బులకును, ద్విత్వంబులేని 
గో 

జఉనకారవకారంబులగు ధాతునిద్ధచకారంబునకును, ముడుజ్జులంను; జీత్తును, బరంబసచో, 

ఆగవుచకారంబునకు పకారంబును, అన్యచకారంబునకు (సిద్ధచ కారంబున కు) వకారంబును 

వచ్చునని కోమాన్వయము, సాధ్య సిద్గచకార ౦బులకు (గమంబుగా6 బకారవకారంబులగు 

నని ఫలితార్థము ఉదా, అగనుంబు, పచింపండు పచింపుము!॥! అడంప(డు. అడ(ఫుము, 

అన్యము. పిలువు, పిలంవు ము, 

“పచింపండు” ఇట సచించులోనిచకారంబు 'డెబ్బదవసూ[ తంబున విధింపంబడిన 

యించుగాగవుంబుదిగావున నట్టిచకార ంబునకు పకారంబుగలిగెను. 

కఆడయపయడు” ఇచట అడంసధాతువునకు 'జెబ్బదియాజవనూ(తంబునం జుక్కు 

రాయగా నా గమచకారం బైనందున( వైరూపంబు సిద్ధించె. ఇట్లు శాస్త్రసాధ్యంబులైన 

చకారంబులుపకారంబులగుటకు నుదాహరణంబు. (పిలాతు, (సీలుదుు చకారము 

నూ త్రసా థ్యము కాక సిద్ధంచైనందున వకారంబయ్యె, 

89 సూ_ఖండనిందును మోంది సిద్ద చకారంబునకు ముత్తుప 

రంబగున పుడు పకారంబు (పాయికింబుగనగు, 

తలంపక్ష _ (తపక _ తోక ॥ వంచునకు “వెభాపికంబు యు. 

వంపక - వంచక ॥ నోంచునకుం గలుగదు - నోంచకం.. 

వ్యా. ముడుజ్ఞులును, జీత్తులునో బరంబగుచో న న్రానుస్వారముమాంది సద్ధదకా 

రంబునకు (88) సు_తాంకేయు ననకారము రాక యీన్యూత్రమునం బకారంచే వచ్చునని 
_వూర్వవిధికి నపవాదము. అన్థానుస్వారము, అనునానిక్యమునకు గుటుతు, అనగా నాకి 

కనో నుచ్నరింపవలసియు న్నయ చ్చునకు. దర్వాత నన్థానుస్వారము చిహ్నముగా నుంప6 : 

బడును, ఉద్బరించుటలో నిట్టి యచ్చు కేవలము ముఖమున శ్తేకాథ ళన్తూ| ముఖ నాసికా 
తే డా అగా లంలో బటల tm Gal 4 అనలా wd rant wel surat టో వ. ఇక్ 

శ్లో 



74 'బాలవ్యాక్ర ర ణగుప్తార్థవకాళి క్ర 

వచనోను-నాసీకః1” అనుసంస్కృత వ్యాకృతిసర్య ప దాయంబున నా సికకునుసయితమర్ధ భాగ 

ముగాంజెందియుండునన్న యర్శంబు సూచింపనర్గ బిందువు (వాయయబడుచున్నది. అర్థ 

బిందు లేఖనంబున నట్టి స్వర మను నా సిక మనిన బహుశాస్ర్రగ ప సిద్దార్థ మే (ప్రకటింప 

బడుంగాని చానంజేసి (కొత్త వింతలేమియు బేనందుల దీనిన నాద్య వర్గ ంబులైనయలఘునే 

ఫాదులగణంబుళో (6 బరిగణించుట యవిభారితమూలకంబని (గహించునది, వి శేషంబుగా 

శీశ్రద్విషయ౦బ స్మ దచితంబయినచతు ర" స్యకోళకంబులో నిష డ్దశ౯ నీ వ్యాసంబునజర్బిం 

భఫంబజెంగాన నయ్యది చూడందగు, “ పతిజ్ఞను నా సిక్యాఃపాణి నీయా 8” అను 

సం ప దొయ౦బనుసరించి సాంస్కృతిక వ్యాక రణ వ్యాఖ్యాతలగు భాహ్యకా రా దులయుప 
హ్ 

జేళశవళంబున6 చెలిసికాని నట్టులే యీాయాం[న భౌహయందును బొత్తంబులలోే గురుపరం 

పరానుసారంబున( (బవహీంచుచున్న యన్థానుస్వార చిహ్నంబులంజే సి యాను నా సిక్య 

మును (గహీంతురుగాక। 

ఉ దా..._.తలంపక, (లేంపక, తోంపక | ఏంచునకునై భాపికంబు,ఏంపక,ఏీయక!! 

నోయనకుంగలుగదు. నో౭చక॥ *ీశలందు ధాతువు చకారనునగ్ధానుస్వార ముళ్ళ రతిదె 

ల టి శ అ | యయినందున జీశ్తేన క జీవర్లక ంబుపరంబగ గో, పకారంబుగల్లి (20) సూ తీంబున6 బకా 

రో పరియుకారంబున కత్వంబుగల్లి “కల (పక అయ్యె. _ ఇట్టుతలంపని, తలంపను తల 

పక్కే తలంపకురే ఇత్యాదులూవ్యాంబులు 

“Ep నోచు నకుమాతీము పకారంబురాక నోయచ్కా నోచని ఇ త్యాదిరీతినినుండును 

ఏ ఉడ్తా, చెక్కపులాయమున్ని గలసోయగముంగల పాొొణనాయకుం। 'డెక్కుననశ్య 

తక రగుల నేకటం దీర్చి సేలమొప్పంగా! నక్ష్యున గారవించి పి) యమందగ నోచని 

1? యింతి డైనయా] చక్కొ-దనం బచేమిటికి జవ్వన మేటికి "నేర్చులేటికి ౯|| 

మను. 8 8 అ 
|. . ,7 

00 సూ... ఆగమ చకారంబునకు నెజసున్న మోది. దానికి . 

దక్కు. ప పరంబగునప నపుడు. పకారంబు విభాషనగు, 



pe 

Wy 

. (్రీయాపరి చేడము Ey 
. “౯: 

ఆకర్టింపుదురు - దంపుదురు - చింపుదురు ॥ పత్వంబు రానిప 

తుంబున వత్యమాణ తా చేశంబు |] ఆకర్టి ంతురు | దంతురు ॥ చింతురు, 

వ్యా. నిండుసున్నత ర్వాతి సాధ్యచ కారందునకు: దుగాగమంబు పరంబసవో. 

బత్వంబువిక ల్పంబుగా నగును. 

కంక రింపుదురు॥ ఇట; (ఆకర్షించు అనుచానికం కే (క్) సూయ-న6 దద్ధరగ్మవ్య 

ర్భంబులందు లాబ్టు రాయగా బినమ్ముటుం - బ్రగమపురువమందొొండే మళ్యనమప్రురుప మం 

దొండే బహ కయ నినహీశము యినపుడు (క్రి సూ---న రువర్ణకంబు గల్టువో) “ఆః రం 

చురు” ఇట్లుండును. (22) నూన దుగాగమంబురాయగ్యా ఈోర్శించుదు రు”. 

అనియుండు. దుగాగమంబు పరంబుకాయగా నిండుసున్న మోది చకారంబునకుC బక్ళ: 

తనూ.న పకారంబుగల్లి “ఆకర్లీంపుదురు” అయ్యె. పళ్యవిధివై ఫాషికంబు గావున 

నియ్యాదె పాపి ంపనితజిని “ఆక ర్లించుడురు” శబ్బ్దంబులోని 6దుద్ అనువర్ష్రంబు లుభ్ . 

యంబులకును రకారనాల్మార మొక్క. టర యాదేశేంచై 6ఆశర్షి ంతుకు' అను తాపం. 

బుసీద్దంబిస. పక్షంబున (62)సనూ న (అక ర్లింత్ఫు అస అశ గ్రించెదరు దంచెదరు 
థి 

ఇత్యాదులునుండవచ్చుం గాని ఆశర్లించునురు, దందుదువు, ఇ త్యాదిపు యోగ ంబులుపా ) 
™ arpa eT Sr Tn 

మాదికములని యొటుంగునది, 

91 సూ_.అగు వచ్చు చొ చ్చుమూచులకు ముత్తుసరంబగు నపు 

డుక్కా రా చొర్కు చూడు, లగు 

ఆగు - కాను | వచ్చు - రాండు - రమ్ము || వొచ్చు- చొ 

రండు _ చోరుము ॥ మాచు _ భూడండు - మాడుము, 

వ్యా అగు పృభ్భతులకు ముడుజ్జులును, జీత్తును బరంబసచో కాదుంకో, 

య థాసంఖ్యము గా నా దేశీంబులగునని యర్థము. “ఆవ్యంతె “టక్ క్రిత” అను నూక్రంబున 

భావ్యకై యట శేఖ రాదులయందు ద్వంద్వసమూ సములోని ప దార్భంబులకు న్కు ' సమున్న 

తయార క కేబనుటి కంబులై న వాళ్యంబుల భో ని పకా5ంము)ఏనఏ లోే౪మక్మానన ఏసేంది 
థి ౧ యూ థి క. లి 



896 బాలవ్యాకరణ గుష్తార్థహీకాళ్టీక.. “ 

యథాసంఖ్యాన్వ యము రాసేనదని శంకిందుకొని 6సుథాసంఖ్యమును దేశస్పమా నామ్” 

అ9పొణీని (ప క్యేకముగా సూకి) మొనరిఎచినందున నీవ్యాకరణశ్యాస్త్రంబున మాత్రమ. 

( శ చి అల న కో న కర శీ 

కమా నయ ము చె ల్లవచ్చునని వాలయ6బ శన దె, ప్ర ఖలీ బున బాలవ్యా ర ణంబులా" 

సూరి గారు పొణినివో లె ద్వంద్వాదులయందు సాహిత్యమును నిరసించి ప్ర త్యేక ముగా 

న 9 ౧ జ వాను టీ సి కసూ వష స్ సరు; 
నన్వయము చెల్లునన్న య్యంబును సమర్థించునట్టి పారిఫెషి సూతంమును చింపకున్న 

యట్ రుక్, ఇత్యాదుల యందు, '(ఆవ్యంతొటకితె” అనుసూత్ళార్గమును స్మరిం 

౧ చుకొని కార్యంపులు నిర్వ కొందు కొన్నట్టులే యిట్టిస్థలంబుఆ యందుంగూడ శాస్తారంతర 

రన అధ్య ణ్ | ( 39 en ye క్ (1 నిద్ధంబగు యథా సంఖ్య సూత్ళమునర్భ మ్ము జ్ఞ పినుంచుకి ని యీన్యాక రణమందును గ 

మాన్వయ ము చేసికొనవలయునని గ9ంఖకర తౌత్సర్యము. లోకమందుమాతిము శా 

ప్రుజ్ఞాల మతంబున సౌహీ త్యార్ధమును దిరస్క-రించునట్టి ప్ర ల్యేకాన్వయ ము సమన్వ 

యింప "నేరదని తలంచునది, 

ఉ దాొ.అగు _ కాండు = వచ్చు - రాయడు, రమ్ము! నొచ్చు -చొరండు 

ఆకే టో 

 వొరు మ] చూదు, చూడడు - చూడుము. 

కోరను శ్ర” 39, . నచ్చునకు లూ.ఇ్మగ్యమసురుమేకొోవననము  విపక్నీతమయిన పుడు 

= వచ్చు ము ఇట్టుండ బ్రక్ళత సూక్ళమున రాదేశమురాంగా (రాము అని 

౯ యె, త ర్వాత (61) నూక మున దీర్ధంబునకు సహూంస్వంబ ము మువర్లక ౦బునకు 

౧. చ్వికంబు సంభవించి పూర్యోకరూపం 'బేర్చడె 
స 

|. 

gg సూ... చ్చనకు సర్వంబున కీయగస. 

కచ్చు - ఈండు ఇమ్ము | ఈయయను నబేశంబు నొకా నొక 

. వో గానంబడియెడి - బలిమినీ యనిభూమివలయ పతుల, 

a a యు డుఖం ను, జ్రీర్తు నను. బగంబసనప్రుశు, ఇచ్చుధాతువునకు “ఈ? 
అనునది . సకకేకంం', : ier 



. i ల్ల 

.. యమా పరి చ్చద; సరయు | ల్లో . 827 

ఉ దొ. రోండు ఇమ్ము ఈయయను నా దేశేంచు ని కొనొక చోల6 గానంబడియె 
| క 

డీ, బలిమినీ యనిభూసివలయ పతుల, 
4 f గ న! 

టి | Pr ' | 

వా... మటియు క్వానిక్కంబుగానీ యశ బ్లంబు తొ లియ క్కు రంబునకు వ్రాస్వం 0 
ట్ర్ 

బుగలిగి యకాగంబునకు ద్వి శ్వేంబునుం జూాపక్టుడి, య. పయ్యెద (బాపి గుబ్బలను జా 

హులంబట్టంగనిచ్చి మోవ్చిఎ పెం దియ్యని మోవియుస్మననుదీరంగ6 గోఎలంగనిచ్చి యిప్పు 

దో! త్రొ య్యర్ నీవి ముట్టినను (దోచదవేనుగనిచ్చి యంకుశం! బియ్యక క య్యుమాడంద 

గున! ననునీగని చ్చు? చాక! శశిబిందుచరి త్రము, 

తెమ్ము _ బేరుము. 

08 సూ 

తెచ్చు - చేడు - లేరండు - 

Gibb 
వాము, డుజు న్కు జీతులునుబర ంబసచో 6 ెద్చుధాతువువకు? బే కాని 

తు కాని స ర్యాదేశంబు, ఉదా-తెచ్చు- తేండు. "లేరండు. "తెమ్ము. . తేరును. కం! 

ఏనొకరుండనపచ్చెవ6! గాని బలము లేను నీవు నజపీన శే సా9 పాం నేకవిఫ విలాస ము| దె 

దో, ls డ్రి, 

లి నవలయు సేన గాచెకథ్యంబరయక | ఛ్రార ఉ 

94 సూ__వావు నోవులు చచ్చు నొచ్చులకగు, _.. 

చచ్చు - చావ(డు _ చావుము | నొచ్చు - నోవండు - నోవు 
. 

ము ॥ శమ్యమాణంబు ద్విత్వంబు - నో వ్వండు, 

వ్యో---ము) డుజులును జీత్తులున, బరంబగుచో, “చన్ను? నకుల జావును నొ 

చ్చునకు జోవుకు నా బేశంబనస, 

న డు బూ ఫ్ర ము! 'నొద్చుంనోవడు-నోవుము. వక్యుమా 

కే చదములోని యా అవన్యూతృషున నోవులక 
ద్విత్వ బు. నొభ్వండు. (భ్యా) (పకీర్ణన పరిచే 
రంయక సతాసవరిస్ఫేదమరో 13 సూ..=న నాదిస్యర్థర్దబునకు సా్గిస్వరమున 

48. 
oe HE 

ఉదొ.చ ము 



$78 బౌలప్యాక్ రణ గుపో వార్థ ప్ర కోశీక్ 

కం॥ ఎప్పరుశే నడనొక్క్య_6డు। నొవ్వంగానడిచెవేని నొప్పికొలందెియుకా జివ్వక 

తమునరయంవగు। నొవ్వి న్వా డెస్టలాడునుత్తే మునైనక విజ్ఞ్వా. పా. కాం, (కేతన) 

చ| అనఘునిధర్మనందనుని నాసభన మ్మెయిదీవు నొవ్వంబ గ్య ఫలవముంద6జే సెద6ం జలిం 

పక యించుక నేఫు నిల్వుమో। నినులఘుచిత్తు నూరు నవినీతుమదాంధునిం ద్రుంచి న 

న్ను టెంచిన గరునంఫు 6 దం౦్శడ్రులకు6 జిత్త సెలగ్బ బు ఇంబుదీర్చెనక |! భార. (దో.౨ఆ, 

95 జీత్తుపరంబగున పుడు వాసవువర్ష బు పభాపును లోవించు, 

ఇవాక _ ఇవావక_. బాకుము - వాపకుము ॥ నోక - నోవక - 

నోకుము - నోవకుము. 

బ్యాంక్ జ నుజీ ఇత్యాదులు పరంబ*న ఫుడు ఇొావునోవుల వుకారంబునకు 

లోపంబు విఫొవగానగు, ఉ దా-బాక-బావక-చాకుము-'బానకు ము నోక-నోవక-నో 

కో ము-నోవకు
ము Q 

కచాక్రగ ఇట్ర కజీవక్ణకంబు పరమగుచో “చచ్చు నకు, జా వుశేబమా దేశము 

కాంగా (94 స్య్యూతీమున) (ప్రకృత సూ త్రేమున వుపగ్గంబులో పింని సూరన తాపం 

బయ్యి. ఇళ్లు నోక, నోక్కా చాకా ఇత్యాదులూహ్యంబులు,. 

(గర. గాండీవజ్యారవంబుక్కంటనాయి "పిలుచంగబ్బునక్ ఫీముచా హో! దండం. 

. బందొప్పుశుంఛ స్పద జడియుచు. .రెదంబుూగాద్ నోలచిన స్వే! వంచన్వంద్వంబుమూడ్కి-€- 

దజీమి కపలు మావ్యద్దతిందాశినక్ జా|కుండంబోకుండం గారవ్యులకు నళశమె బిట్టోరి 
న టం! చి 

మార్షిల్లకుండక్ భార, ఉద్యో. ౧ ఆ, 

శా] చాపాచార్యుండు ఫష్ముండుంగృ పుండునళ్వ శ్ఞామయాంగర్జుండుకొ |భూప(కే 

సుయ దారము న్నెఅుగకే పో రెట్లు కయ్యాంబ' లా| శాపాశంబు లుచుట్ట వూ పెటు గమిం 

జా'వేండిమారో్క్_ందురి౦! శే పో త ముంగపిన్వజ పభలయంధీభూతులంచేయ చే భార, 

అన్న. 

| ఉద్యో. ౧ ఈ, 



గ” క్రీయాసరిచే జము, 879 

కా, ఆశేశధ్షజు(డంత నాన్ఫఫుని రా జ్యం'బెల్ల (జేరకా ఫలం! 

బాకాంతీంప6గ గెలు మృత్యువు నవిద్యంబాట్టకుండందుదం। 

జాకుండన్వ లెనంచుయోగనిర తిక జానా శయుం డె మదో 
వయ నా యా 

నీకంబుకొ రచియించుచందొకటికిఖా నీషీంచితానున్న చోక్ | ఆముక్త, 8 

క చాకున్న నీదుముక్తులు! శ్రీ కాశీమే త్ర మెన్యరికి నిదినిక్కాం! 

వీకుభరమిచ్నుశిఖరా! లోకనస్యూత మున ముక్తులుకురంగా న్నీ కాశీఖండము 

క్ల బలమున నీతో వొళలయ | నిల సెవ్వండుగలండం నీమహితళభుజశాఖల్ | 

తలంపంగర్నబళే యాంతకుదం। స్ట్ర్రిలు వినిందగినివశ మె ఛాకుండంగక! 

భార చ్రీవ ౧ ఆ. 

క మాలలుచుట్టలు కొడుకులు. జాకండు తెజంగులనుము సరగనటంచుకా | 

శజాకొని యెజింింప్రుముటుల్ | గాకుండిన దుర మొనర్చలారమ్మనుమో॥ 

అ, తె, శా, యు కౌం,. 

క, నాలుగుదిశలను దాన! జ్యాలానళి గవి "సెనుండి చానో పంగృపా! 

లోలానన్నొ క్కొ_సరి| తూ్కూూలము. జేరంగనెత్తికొనిపామ్ము దయకా॥ 

భార, ఆరణ్య ౨ ఆః 

క. నోచేసీ నూతుహయసం! తానముం జంపుటయు శల్యతనయుండవిరథుం! 

దె నిరపమానమగుతన।| మానమువాహనముగా6గ నముదమెలరారకా॥' 

భార, ఉద్యో. ౧ ఆ. 

సీ, అర్జనిపెంగూర్మి నతనినోనేయండ్తు 

సచరాచరంబయిన జగములెల లే, నొక్క్ళుకంగమె కండంగినం జిక్కువజుచు! దివ్య. 
గొ ర. 

బాణజాలంబుల డీటుకోొలిషి | (పొణములు జాప(డీతనిపా ట్ దొరల: | గాన యే శా జ్యముల 

యందు గౌర వేయ్గద! భా. ఉద్యోగపర్వ. ౮ ఆ, 



క్రీం శాలవ్యాకర నాగు ప్తార్ధ్థసకాశికో ం 

గీ. బలములమెరునందు నట్టలవు మెరయ! నీసుతుండనిలజు౯ డాకిని శినసాయ | 
సు 

కములనొపి ,ంచిరథకుగ ౧గములనొంచి | నూతునో చేయర గోధని న్నూూరి నతండ్కు 
థి 

అము 

భార. దోణ. రో ఆ. 

08 సూ..._అగున కనుకనులకు ముళ్జిత్తులు పరంబులగున పుడుకా 

నాకానలు విభాషనగు, 

అపదాద్య స్మూతముచే గాకరువకారంజుూ - వత్యమాణంబౌత్వం 

బు - కమ్ము - అగుము - అన్రము 'ఇము ॥ కండు - అగుశు - అ 

నడు - ముయడు | నాండు - అనడు ! శానండు - కనందడుం 

వ్యా ముబు (ముడుజులు) పరంబగునపుడు అసనకు “కా” అదేశంబును 
జ ట్ 

జీత్తుపరంబగునప్రుడు అనునకు నా? యును కనునకు “కొని యునునా దేశంబు, 

లు నూతోక కరి మంబున నగు. (మూలము) అప దాద్యశూశంముచే గాకు నకోరంబు 

వక్యుమాణంబౌత్యంబు, 

హా బఅచ్చినపరిళ స దములోని' 27 నూ--మున) అసధాకుగకారంబున క వికల్పం 

బుగా వకారంబున్నుఖ్మ పకృ తిపరిచ్చేదములోని 108 నూతమున. అవునకు బహుళంబు 

గ జౌ కారంక్తోను నా దేశంబులగునని భావము. 

ఊడా_కమ్ము-అగుము. అవుము బెము! కండు-అగండు-అవుండు.కజొండు ' 

నా(గకు.అనయు_ కాన (డు-కన( డు॥ 

కమ్ము” ఇట(బ్రకృతే సూలీంబున వస్యమపురు మై మెక్ వచనము పరంబగు 

. చో నగునకు వికల్పంబుగా “కౌ? కారమువచ్చి *కా 1 ము అనియయ్యొ 61 నూత 
మున SEEDS Don గ్వక్వంకుకాణా వైదాపంచేర్చల. కాబేశము. 

క కళ్మేదలోని a7 కూ్రతవ. వ్యయ “జాము + కక పరింయులోని 108 



| కీయాపరిమ్మేదము 381 

సూన్మ జత్వంబు, (కండు? (చకృాతనూత్రమున డుజుపరంబగుచో కా చేశీము రా లె 

కా; డు అనియుండు, 

61 న్యూతేమున[ హసుంబురా క__దడు' అనియుండు, ఇట డునర్లక ౦బు జ్ళ్తు 

గాన జను బిందుపూర్య్వంబగు ననుసూ[తమున6 బూర్జ బిందు వు రాయ; కండు? అని 

యుండు, 'సంథిపరి ; సృేగములోే ని 21 సూతమునం దొలి హిస్యంబసక కారముమో6ద, 

చీరళు సన్న యుండాడని స్మరిందునది. 

“నాయకు” అనుభాతునకు స్వతిరే “ంబున లజీరాగ నది జీత్తుగాన, (కృత 

సూ తంబున నా జేశంబువికల్పంబుగా నయ్యె, ఇటే (కానడు అనుచోటం గానా 

దేళంబునయ్యె. 

ఉ, కావున లోకసంక్షయము గన్ఫ్'ని యెల్లెడ నిర్మలుండవై | నీవును శాంతి 

యుకొ సమతనిష్టయు6 మాని గుహ ప్ర వేశసం।| భావన నాత్మదళ౯ నవి భా సీవికమ్మని 

నండదీయ వి! ద్యావచనంబులం జనకు(డట్టిడయెవెలి6 గెంగ్భ తార్థతిక | భార, ఇ కాంత. 4౪ 

97 సూ. నేరుచునకు లి శ్రాట్టులు ముత్తుం బరంబులగున పుడ్డ్య 
ల్ గ్ | 

రుచులకు లోపంబు బహుళ ం౦బుగానగు. 

శీచెను - నేరిచెను - నేచును - నేరుచును ॥ నేరండు - నే 

దువ6ందడుం 

“సై = లిడాట్టులు పరంబగనపుడు చీరుచునకురునర్భలోప ౦బును, ముత్తుపరంబ 

సనపుడు (మదు్వలును జీతులు ను): చువర్లలో పంబును బహుళంబుగానగునని క౦ిమా. 

నయము 

ఉనా వీణను చేరి వెను- నేచును-నే నేరుచునునేరండు.ేరువండు. 

ఇ్యాలానేచెను, వట్టి (భూత ప్రథమప్రురు మేకవచనంబు) 
గాన శేఫలోపంబు, 

శృర్రిశెను. ఫిర్ నూ-న శేఫోపరియుకారంబునకు నిశారంబు, గేర(డు, ఈనూ(త్రంబున 



5 , 

ఫిర్రిల్లి "బాలవ్యాకరణ గుప్తార్ట పకాశిక, 

(వ్యతిలేకార్థ కలజిఉత్తుగావున) చునర్గలో పంబురా గొ 20 నూన; రేసోపరియుకా 

రంబున కత్వంబు, చేరువ(డు రీరి నూన సిద్ధచకారంబు గావున వకారంబు, 

కం] |ద్యూత కీ) డకు (గొండొక | చత్రుంగపటమున నొప్పని జనంబులు నా చేత్రిధన 
mn 

మెల్లంగొని పరి! భూతియొనర్నిన విరక్తిఫాడమి వెనలితిక, భారంవిరా౧ ఆ, 

లాట్లు గావున (బకృతేస్తూ క్రే మున రేధలో పంబుగ బిగి “దీదుదువ్” అనియుండ108 

నూ. న చుదులకు , చదకారంచా డ్డ 'జేశంబయి 66 సక్స జా?) అయ్యే, 

ద్విపద.--- నీతలలందంద "నేలపెగాల్ప! చత్రుానీ వీ్షీంపనిర్దర వైరి. రంగనాథుని 

రామాయణము, 

కం. కాచికొనివచ్చితగనా | నేచినయట్ట చటనచట నిలిపితిమునినా | 

ws 
రాలా 

ధావేటును భంగంబును! నెచిత్తము శోకమునకు నగ్గంబయ్యెక | 

భార మాసలప, ౧ ఆ, 

క చేచినయట్టు” = ఇట (బకృకేనూ( తంబు లోని నిద్దుహణంబు భూతకాలంబు 

నకు నుపపీత ణంబు గావున భూ తారక ం'బైనక్క నదర్థంబున విధింపయబడిన న న ప్రత్యయము 

పరముగా రేఫలోే పంబయ్యె, 

సూ పోనునకు దొజ్బుత్తులు ముజ్జురబరంబులగున పుడు న్ర 

లశీవుంబాద పదలును విభాషనగు. 

పోదురు - పోవుదురు - పోండు - పోవండు - పోవుము |! పొద 

ము - పదము - పొమ్ము. 

వ్యా దుజ్ముత్తులు పరంబగునపుడు పోవునకు వులో పంబును, ముజ్లు పర ౦బగు 

క్లనుకు పాదపదలును నూత్రస్థ పదకరమంబున నా దేశంబులగు, 

..ఉచాఎపోదారు-పోవుదురు-పోయ  పోవండు! పోవుము ఫొదము-పదము 

పొమ్ము... 



(శ్రీయాపరి చ్చేదము. క్రీర్రక్తీ 

“పదురు”” ఇటంబో వుధాతువుమాందెలాట్టుసకు6 (బథమమథ్యమపురువు ౦బు 

లలో _శెద్దానిలోనంగాని _బహుత్వము విసక్షీ శముకాంగా “పోవు రు” అయ్యె. 

పిమ్మట (22) సూ(త్రమున దుగాగమంబును (బక్ళశసూతేమున నవులోపంబును గలిగి 

చునినిరాపింప (బడిన రూ పంబయ్యె, 

“పోడు పోవునకు వ్యతిలేకార్త నుందు (7) సూ-న లజి యుప్పతిల్లి లశిరమురు 
థి 0 గ 

గావున6 కృత నూ(త్రేమున వులోపంబుగలిగిన రూపంబు 

కందము పోవునకు ముజుపరంబగునపుడు ఫపాదాబేశము. కం|| యగుకుల 

వి ద్వేసుణు6 డె! మదమునపరి ౦చు కంసుమురించి భవ|త్సననంబు6 జూాడపోచ్చెనం బౌద 
ర ఆాది యు > కూడానా, 

మోస్యందనము6 గూనుచు బురమున కనఫఘా!॥! భాగ ౧౦ స్క_ం, పూర్వ భౌ. 

కం|| ఇదె! మాటికి. బెనంగొనియెడుం! గొదమాలినవలఫు తేంటికొదమూ! ఇలిసె 

“నదమానినయొరపఫూనుచు.౦] బొదమా! పరికింత మలఠకుల బొదమాటునకుకా | 

అచ్చ తే. ర, అరణ్యకాం 

సీ అని బల్కు శేవున నార్చి యొక్కుమ్మడి: గదలి యొండొరుమోజటీ పొదండు 

పాదండు! బలిమిమె బొదువుండు పట్టుండుకొట్టుండం చే డ్లెంందొవరీయ య్య. చిదిండ్లు | 
ర జాలి య 

అ, తః రా, యు, కౌం 

క సనము”..-చం! ఉడుపతి బొరికి స్వెఅిచి యాజటయొ నని “పఫపీరుటానునిక। 

ముడివడుక లతు'నే నలకు ముయ్యెలగుట్టయినట్టి యింభు రా! 

ట్స ; Wak 2 ఇ న ne" జక prey డి య. గ్గ నడగక తాపసహ్నా సున మ పారి ణక ణముల్లు ప్ర చ్చికొ। 

అడంచినచందమాయె౭ బవమా! యెలదోంట6 జరగించకింటికికా!!. 
ఆక లు. 

8 మను.రి, ఆ. 

99 సూ___అగ్గపోన్నలకడ (వాలకిద్వ కంబులు పసరంబు లగ్గున 

పుడు యకారంబగు, 

వ్ నమాణంైత్వంబు _. అయి - వ - అయిరి - ఐరి ॥ పోయి 
రై డా 

పోయిరి - పోయెను - పోయెడు, 

శు న కనా 

నాయానా క 

వ జడ్ నర కశ శకట కాకము త్త % 
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షాది TET hte ih wl జి గే 
బై లవ్యాాక రి౯ గుష్తార్ధప శ్రా గ, 

వ స్యా ఇటు దక్కిన నూ 390బులయ ౦సుంబ ల సాంస్క్య్యాతి5 వ్యాక రణలబండరీ 

యథాసంఖ్యసూత్ర మ్ము స్మరించి తత్సానుర్భ్యంబున 6 గరమాన్వయమును జెప్పికొనిన 

యట్టులుగాక లోకము ర్యాద ననుసరించియే చ్వంద్వవిశిష్టా స్థ గముతో ద్వంద్వవిశిషార్డ 
ట 

మును సమన్వయిం పంటే సీకొనపలయు కు. గేఎదక్త య జ్ఞ దత్తులు ర రాస్తులు భాగిందు 
ర pene 2) 

శ్రానిరియసు పుడు కంమానంయము లేశ లోకనురాషద ననుసరి = ది. చేవవత్త్మయజ్ఞ 
న్నపుడు కమాన్వ ద క 

దత్సులుభయు ఎనుజర సి రాస్తులాభయులునుబంను కొనిరి యన్న యర్గయు చె చని స్పికొనినయట్టులే 
థి 

యిట(గూడ నగుపోవు లుభయంబులతో డను నిన క న పుంబు లుభయంబులు 'సంబంగ్గి ౦చి 

యగు పోవుధాకువుల యుభయంబుల తుదినర్ల ంబులకును నికారవక్ళంబు లుభయంబులు 

ను పరంబగునపుడు దు యకాశా దేశంబగు, ఇట నికారసాహా చర్యంబున6 డాలుస్థానిక 

క్ల కంచే (ఎ) గర హింపంబడును, 

క్రనల ను) వక్ష్యుమాం౦బైక్వ్టంబు. (వ్యా) 103 సూకరిమున బహుళంబుగా, 

ఐకాఢ్రయ్ు. ఉ చా... ఐ-అయి-అయిరి-ఐరి| పోయి _ పోయిరి -పోయె_ పోయెడు॥* అయి” 

(38) సూత్ఫంబున( బూర్వకాలమం దివర్గకంబు రాలా “అగి అయి ప౦కృతనూతం 

మున నికారము పరమయినందున నంత్యంబగగ కారంబునకు యకారయి గలిగె, అగ 

ధాతుగకారంబునకునప దాద్య సూత్రము న వచ్చిన వకారంబును గంహింప౧బడియ కారంబు 

గలుగు. “అయిరిి ఇట అగధాతువునకు లిట్బ్రథమపురుపుబహునచనంబు వివక్షీతేము 

గాగ “అసరు అయ్యె, పిదప 17 సూకియున ని గాగమంబుగలిని తర్సమపరిన్ళేద 

ములోని 26 సూత్రఏమున రువర్గ్లక ంబున క్రిత్వంయు నచ్చినందున (అగెరీి? అయి ప్ఫక్ళత 

కరమున 'యక్వంబు ర6గా *అయిరి! అనిసరూ పనిన్స త్రీ సిద్ధిం చె. 103 నూత్తిమున 

బహుళంబుగా చెకారంబు (ప్రొప్పించి “బరి” అయ్యెను, 
నం | /| గ అబే 

ఇక్షు “ఫోయిరీ? అనురూ్యపంబు, పోయితిని పోయితిరి ఇత్చాదిరూ ప౦బులు, 

క. 17. - భూ త్రంబున నిగాగమంబును; 18 నూర) =న( దిన ర్భక ంబాను గిన పృక్ళత నూత) 

; “ చున యత్యంబుకాలా నై చన నరూపంబులు. కొండణా థునికక వులు కపోత్రీని? కప్లోత్రి రై 

 సాక్యానిహాదంయుల వర్ణహీనంబుగా తమక బ్బంబులం శ్రమోగంచెదరు, అయ్యది 

న యతిసాహాసంబు. . ల, 



శ్రీయాపంట్ళేకము క్రి 

పే. అక్కట మంద భాగ్యనకునట్టి కనూభవరక్న మెవ్విఫ్ జ 

దక్కు విధాతనిర్టయు! డొడంబడునే! కడుమేలివస్తువుల్ 

+ ర తుల హ్ ఇని; అతో > పీ ఇ 

పెళ్కుందెనంబులున్కి. , యరి బృందముపిల్నిన 6 బోటుబంట నై 

యక్యం_డా శ్రీలవోయితి మహా,సణభూ హ రు 6 నోలుపోయితికొ, 

నాననా నాకిన 

భార, దోంణప, 2 ౪ 

చ, పలుకునెయిట్లు గొంతి విని బమ్మెరపోయితిమింతి 'బిట్టిదం। 

బులగు'నె మాటలయ్యమయుం బుణ్యుండు కృష్ణుండు కార్యవాదముల్ | 

జెనియగికటువా న మనచేనగుకర ముచందమెటిదో॥ భొర- ఉద్యో-ర ఆ, 
వ జా వ 

100 సూ అగునకువ కంబుగూడుచో దీర్ధృంబగు, 

వక్ష్యుమాణంబు దిర్దత్వోంబు _ ఆమెను _ అయ్యెను - ఆంమెడు- 

| ల " 

ల 
అభ 

ఖీ 

|. 

ట్ 
RE 

బ్యా... అగుధొతువు తుదయచ్చునకు సంధీపశీంబున నత్వంబుగూజంగా దక్కీన cl 

యమునకు అనంగా నాదియగునకారమునకు దీర్ధ ంబినని. భావము, 

(మూలము) వకమ్యుమాశంబుద్విత్వంబు, (వ్యా) పకీర్లక పరి చ్చేదయులోని 6 నూ 

(తమున్క నూయేలాదులలో నిది గాన మౌ దిహల్లునకు దిష్టిర్వ్టచన ంబు 

ఉదా__ఆయెను. అయ్యెను-ఆయెను-అయ్యెడు, (యెక్క ఆ పధా కువ స్ట 

డుజునకు 16 సూతీమున "నినువర్ణక ంబుక లిగి యుశ్వసంధి చే (ఆగను, అయ్యె. ఇపుడు. 

99 సూ-న యత్వంబును (బకత సూ -న నాన్యచ్చునకు దీర్భ ంబును రాలా నిర్దిస గా 

పంబయ్యె: (అయ్యెను; (ప్రకీగ్గక పరి న్చేదములోని 6 సూ తేమున యశిర్షత్వంబును సమౌ 

సపరిచ్భేదముళోని 18 సూత్ర మున నాద్యచ్చునకు (హస్వంబును mer బూరోో్టక్క 

యా పంబు 

డం 
Pe in 

yl % 



$$ జొలవ్యాకరణ గుప్తార్థపీ కాశీకి 

యి బహుళంబుగ లోవించు. 

పీలండు. - వీలువండు - పీలుము - పిలువుము - లేచున కుముబ్టు 

పరంబగునపుడు చులోసంబగు - లెమ్ము - "లెండు ॥ పిలుచు - నిలుచు 

తలంచు _ ఇత్యా దులు... 

వ్యా--పీలుచుధాతువులో ను గాం గల ధాతువుల _తుదినర్జము, ముడుజ్ఞులును, 

వీత్తులును బరంబగునప్రుశు లోపిందు. ఉ దొ. ఫిలండు. పిలునండు! పిలుము-వీలువుము 

(వ్యా) (పిలు ఇటు బిలుచునకు వ్యతిరేక ంబున 7సూ-న లజ పత్యియ ము రయ 

బికృత సూతం మున6 జువర్షంబులోపించి (20) నూ= న లకారోపరియుకారమునకు 

నత్వంబుగలిగె. (యూ లేదునకు ముజ్జుపరంబగునపుడు చులోపంబగు, తెమ్ము. లెండు 

పిలుచు-నిలుచు తలలసఇ త్యాదులు. (వ్యా) (లెమ్ము? ఇటలేచునకు మధ్యమపురు మేకవ 

చనంజు వివతీతమయిన ఫుడు, వువర్ణకం౦బునకు (29) సూంన ముపర్షక ౦ బాదిష్ట్రంబయి 

(పకృత నూ్యూత్రంబున( జువక్షలో పంబుకలిగి (61) సూ._న హస్వంబును ముద్విత్వంబు 

ను బెంిప్ప ంపణగానైనరూపంబు, లెండు' తేచునకు (29) నూ న లూట్టురువర్ణకంబున 

క్ బహ్యత్వంబున డుబ్జుగలిగి (తకృరీసూ-న6 జూలో పంబును (61) నూ-న (హస్వంబు 

రాగా డుజ్బు శీత్తగాన “జిత్తుబిందుపూర్వంబగు సన్న నూ( త్రము డుసర్జక ంబునకు ముం 

దుల బూగ్వలిందు వుష్పతిళై. సంధిపరి చృేదము*” “ని (21) సూూ(క్రమున నడితొ ( "హశఫ్వం 

al | 
ou] గగ ల్లో ap ప లో Wop Yo ల 

క్ 1 y v sy 

“అలుచు ముదలగు ఎ “నికీముత్తు కరంబగుస పుడు కడ వో 

బు మౌంద ఖండబిందువు నిషేధింప జడిన ందున నిటన ర్థ* నుస్వాగము “వండుడుి ఇత్యా. 

 ధులందుంబలే కాదని యెజుంగునది.. 

న. సీలుము, కీలువ్రుము ఇత్యాదులందుంబ లె బీలుండు=- పీలువురడు సుదలగువాని 

యందును జాభ్యోలో పంబు భహుళంబుగాం వైనూక్కంబున నయ్యెడును. 

కం పిలు tn క డ రమక్క రని! బలవి కవ వళాలి యతండు పదిదివసంబు ల్ | 

స గలనికిరా ఆ డు ౨ చదీనుకు! పలుకులకుంగనలి సచినబంధుయుతము గాకా! . 
a mf గొ ALM, 



(క్రియాపరిచ్ళేదము, కి? 

కం. నిలుండునిలుండనుచు వారల | బొలు ఫుగ( జెనకు(భకు వుగుడ(బువి కొల్ను చున 

త్తులున తొలిజేల్చు ( 'బెకొని|బిత ఫుమూనొక టి మింద బడవైచుటయుక | 

అ, తె, శా, యు, కాం, 

కం, చులుకందనంబున విఫున। కలుకంగాందగదు గురుండవై యుండుదునం! 

భభలయక శలివితింగాకిటు, నిలుమో! నీరణము నేంత నిజమగేని౯ | 
గదరా దం 

భార, ఉద్యో. ర ఆ 

చ, నిలునిలు మెందుంోలలవు నీ విటువోతీన€ జావు దప్పునే। 

యలవు(జలంబు(బోవిడిది య-సభ నించుకళంక లేనీ 

పనీకినయన్ని యుకా మజచి భంగపు(జచ్చుట చెచ్చి కొంటి సె! 
. క U. , , 

దలు వగం బొందఐన్నకును దమ్ములకుం దలవంపు గానినీ! భా. (దో. 3 ఆ, 

కవిసంశేయవిచే ఆ పథ ఎ-తరం., కం! నిలువుము కొలువుము పీలువుము! 

గెలువు ము విడువ నదగాందగన బహుశీబ్దం| బులకుం దృతీ మనమ! తొలగిన దో 

మంబులేదు తుహిొ నొ ంకుధరా॥ 

ఊఉ. బదులుచెప్పశు ల నట పోవిడుమెమ్మెయినైన సౌఖ్యసం। 
థన య యా 

సిద్ధియొనర్పు నాకు వెడచేసీనం దాపము రూప్రుమాప్పు నా। 

నృదె యకోరుటేనియవివేకి వు నీఐని నన్ను నిట్లసం! ' 
అధి 

బస్టము లైన వాక్యములు పల్క_క వే పిలిపింపుకోమతిక౯॥ భార, విరా, ౨ఆ: 

చెజచునకుంగూడ నంత్యవర్షలో ప పంబు కవిప్రయోగంబుల గానంబరు, 

చే గీ చెంచునంటికింబోయి. చెంచెతకుం (వియము! 

వెప్పినమ్మించి తలమిందండే యివెట్టి 

చెజకువుని తన్ముఖంబున ఇెటుకో ఏ సీని 

గాంచి యాతనితో డ్ సఖ్యంబుంజే సి! కానీఖండము, 

కవిసంశయనవిచ్చే కాడి (గంధక ర్హ్యల యభిప్రాయము వగ శేసి యీపీలుచ్యుకభృతి 

గణం లులో నన్ని ధాతువులను చువర్థాంతము లే. (ైహింపందగినట్టుభ్యగిందునని క్యా. 



ల్లీ దది చాలవా। కరణ గుప్తార్ధ పకాశ్తీక 
శీ | జార్ డున 

జఅంరురు. కాని చాలవ్యాకరణఫుస్తక గ ంబుఖు కొన్ని టిలో( “డల0హోనుభుటే కొన్ని టిలో 

కడల౧చుిను ము దింప ంబడియె, 

(రలండుతలండినిన కతిపయక వుల గద్యంబులయందలి (ప్రయోగంబులుమా(త్రమర్శ 

సందర్శమునుబట్టి తలంగునకు సాధక ంబగును గాని తలంచునకు సానధనకంబుగాం గన(బడు 

చుండఅేదు కాన సుధీవుణులు శోధింతురుగాక!! ఇట్లు సూ తస్థబహుళగ్రహణంబున 

* స్థితీ స్యగి తి శ్చింక్ నీయ, యను న్యాయ బు ననుసరించి సత్కవి(ప్రయోగంబులు సమ 

ర్ధించుకొనునది, సంధిపరి చృేదములో ని (౧౩) నూ(త్రమునొొద్ద *మిరు తలు” అను 

వజావర్గ్యూఖ్యత యయ 

109 'సూ._లాంతిచో సహితము  శాచేశాదులు కొనం 
| , ' జ 

బడియెడీ, 

3 

Rr / ఓ Ma | . ' 
+ న. న. | 1 4! | ' | iw / ఛీ | న. x య 

i" | 14 జ 

శాశ్చేకను _ కాతను | అగుట, 'కావుట ॥ అగుడును - కావు 

డును. కానను - కావునను 1 అనుడును - అనవుడును - నావుతును- 

జ 'శత్యాదులెటుంగునది, ది, 
, mw" 

14! ' 1 “y 
వా __ముడుజ్జులును, జీత్తులును బరంబిసనభ్రడు, ఆగనకుంగాదేశీంబును ఆను 

నకు నా దేశంబును, (96) నూ-న. విధింపంజడియె, అట్లు ముత్తుపరంబగున ప్పుజేకాక ;తను 

వర్ణకంమును (శిరనూ) టనర్షకంబును (85 నూ) భావలక్షణార్థంబందలి ననువర్ణకంబును 

(డక స్తూ బరంబగునఫుడు. అగునకు గా బేశంబున్వు. డునువర్ధ కంబు పరంబగునపుడు? 

_అనునకు నా దేళశంబును బహుళంబుగానగు, వానికి వుగాగమంబు బహుళంబు. ఉదా, 

| కావుతను. కాతను!! అట కావుట! ఆగుడును-కావుడును! కాననుఎకావునను॥! ఆను 

| డును. ఆక వుడును..'నా వుడును ఇత్యాదు లెటుంగునది. 

స _శకావుతను” అసధాతువుమో(దిలాట్టుడుబ్బునకో (26) నూూతమున (దుతాం 

క్త త్రంటయనతనర్డ ంబు' రాణా (బకృత స్తూ. తంబునంగా దేశంబపచో వుగాగమంబు బాహు 

॥ ome గలుగ  వెరిట్లడావంయ్యి. (కాలేను? వుగాగమా భావమందు రూ ప్లంబ్లు, 



డ్రియాపరి శ్చేడము క్ద్రరి 

ఊఉ. ఉల్రమునందు సక్కాటికమానుట మికులముంయు! గం టివం| 

చల్లన మేలమాడునచలాత్మజమాట స లేకనవ్వు సం 

ధిల్ల 6 సరీ టి6 చాశుపతదివ్యశ ౮ ఢ్యూనిం జేయుళాంబరీ! 

అల్లో గా? స ్స్ క “ళో గా ఎ ధిల్లుండు కృష ౫ యల కఖస్ట్రుభ్య పతిపాది గావ్రతకా | 

వును. ౧ ఆ, 

శా! శ్రీలో బుట్టి నసుధావ ుదపివ
ముతో 6 జెన్నాందుపుహ్పుంబు నో] 

భాతారుణ్య వె లక్పంగా ముడుచుపంపాహేవమకూటా శ్రేయ | 

ఖ్య్యాత[ బ్రహ్మము (పోచులావు తో వియాపాతాహ్యయ ౦బాకువీ! 
ముత ననున 

తివ్యా ప్రభు చేంకటా(ద్రిహృదంాటీకంబు లోకంబులక! రాఘ ౧ ఆ, 
ళ్ ర్త 

లే గీ ఉఊపనిపుత్తులు చోటు లై యోలగింప6 | బుండరీకాససమున, గరూర్చుండి 

మదికి! నించు వేడుక ఏణవాయించు చెలువ! నలువరా ణీ మదాత్మలో వెలయు (గాత! మను 

౧ అఆ, గీ, “అభిలధూతములకు చొనంశమగు గాతి__మార్క.ం0, రా ఆం. 
Wat, alah RUBRUM. 

'ఇయ్యవి యాశీరర్ణ ముందుల. దద్ధ ర్మార్థ్మక్రియ లకు నను పయాక్ష ంబగునండ్ఫు. 

(కౌవుతకొ? ఆనునది ముఖ్యికియ గాలహడం బయోగింపంబడందగు, కావుననే మొద 

టనుదాహరింపయుడిన మనుచరి(త్రపద్యంబులో కకుభ్ర పతిపాదిగావుతళ” అని శ్ల్రీవలస్వ 

తంత కియగా నే యా ౦న కవి తాపి తౌమహోదులు (పయోగించియు న్నారు. (కిచూపరి 

చ్చేదమాలోని (26) న్యూత్రములో డుజ్జి నిిప త్యాహారంబు (గ్రహించిన సామర్థ్యంబు 

నంజేసీ సమ మస్త పురుహవచనంబులందును ఇెడుతవర్ష ంబులు భుంటాపధంబుగా నుండనొష ప్ప. 

కాన (1) ఆకండు కుభస౦తిపాది గావుతకా (2) వారు శుభ ప తిపాదులు గావుతేల. 

(8) నీవు శుభ పతి పొదివి గావుకేక (శ్రీ మిరలు శుభ పపాదులరు “గావుతకా 

(5) చేను శుభ ప్రతిపాదిని గావుతకా (6) మేము శుభ ప్రతిపాదులము గావుతన్!! 

ఆనిన పరుపు వచనంబులన్నిటికిని 'భేదంబు లేక య పతిహతంబుగా, (కావుతక? అనుక. 

నంత(క్రియసమన్వయిందును. ఇమే (1) యతీ(డేలుతక (2) వార లేలుకకా (గ్ర) నీ వే. 

ల్లుతేక్ (4) మోిచళేలుతకా (ర సే చే. “సేలతక (6 మే మేలుతేక్ | ఇ త్యాదిస్టలంబులందు. 

స్రలుతక్ష ఇత్యాదిత నాద్యం తౌది(క యఖ భార్ కక్ష స్థలం" బ్రలంచ్గు) శావుకకా అను. 



90 "బొల వ్యాక రణ గుప్తార్థ పకా శీక శ 

తనంత (కియవోలె సర్వ పరువు శచనంబు లతో సామా నాధికరణ్య ంబు సమకూార౭గా వీ 

జృంభించుదుండందగు, ఫురుహవచనంబుల భేనంబును చెలియంజే యునట్టి వేల్వేణ ప్ర 

త్య య ౦బుల నొందక ్యన్ని టియందును సమా నాకారంబైన “ఏలుతకా” ఇత్యాదిశబ్దం 

బుల యర్థంబునకు యువ. గ్రదస్మ దాదెళ స్టార్ధంబులత్ డి సంబంధము లో క విరుద్ధంబని సం 

కి ంతుశేని సావధానచిత్త ంబున౯జి తగింప్రు(డు, సంప్కృృత భావలోయాడ సమాన ప్రత్య 

యాంతవయిన శబ్దంబులయర్థ ంబులకు యుహ్మదస్మ దాది శష్టార్ధలబులతోడి సంబంనము 

“గానంబడుదుండు. అయ్యది నిదళజానంబుగా నిచ్చటం (బదశిక౯ంప(బడును, 

"లేన విద్వతా భూయ'తొన్ = సవిద్వాక్ భపతు, 

క్రూ శశీ 9 = త్వంవిద్యాన్ భన, 

మాగా 99 39 ణా అహాంవిద్య౯ భవాని. 

శేర్విద్య్వద్భిభూల౯య తౌమ్ ఆ తే విద్వాసో భవంతు. 

యుష్మాఖిః 90 న యూయంవి ద్వాంసోభ వత, 

అస్మాఫీః. » 9 = వయంవిద్వాంసోభ వామ, 

ఇత్యాదుల “గూ య తామ్” ఇత్యాద్య చేకశష్దంబులయర్భ ంబులశే చెనింజూా పీన 

విధంబున యుహ్మదస్మ దాది కష్టార్థంబులు కర లుగా, సంబంధిందుట క రతలామలక ంబె 

కౌనంబ చున్నది. ఇంకను నిశేనం "చేమనం గా భాపాపరిపొటింజేసిసంస్మృత భాపులో 

నకర్మక థాతువులయం దే యిట్టి తా పంబులు కనంబకును. ముబజియు దెబ్బఏత్య్యయ బు 

కర్యంర్ధమందు రాక 'భావార్థమందు వచ్చినందున దాదృశతిబంత ము, స్వార్ధంబును జెప్పు 

నట్టి యవసరంబున6 బిధథమాంతపదంబునకు నర్ధంబైనకర్నను నాకాంక్షీంపనందున భాషా 

“శెలింజేసోకర్భృకరణయోస్తృతీయా” అనునూ[తేంబున( గర్హతృతీయాంతమె యుడు 

a 
ను (ప్రళ్ళతంబుననో, యాంఫ భా పామర్యాద ననుసరించి సకర్మక ంబులును 'నకర్మంబు 
'లునై నయుభయవి విధధాతువులకు నాశీ రాద్యర్థ ంబులు వివ క యంబగుచో 6 గర్హాద్యర్గ సందు 
a 
' 4 . ముష్టువధింపణనినంకుననట్టిడుబ్బుకళా చేళంలైన తచాదివర్ల కంబు! ప్రథమా ంఠ పదంబున బో 

: /. iS ధింపం దస్ క్ష శ్ర త్తి ము 'నాకాంక్నీ ంచుచు ంటంచే సియిట్టిస్తలంబులందు. గర ర,(పథమాంత ము 

సండంను:. ఇష్టులు. సంస్కృ తాం గనులలో లి. గర రృృవాచకంబ్యులెన 'యువ్మదస్మ 
కక్షాజలన్నర గ్నవిభక్తు క్ష లిక నున్నను ద దద స్థంబులున్య్య నై, మేక నిఖితి జంత మ్ములతో c 



శ్రీయాపరీచే దము. Se) 

గర్శలుశా ననన్టియంచుచున్నందున సాదృశ్యము స్పష్టమగుచున్నది. 'సంస్కృతే భాహలో 

గూడ ఫర తార్భములో యుమ్మచాదిపదంబులం (ప్రథమా ంతేములు గానే యన్యయించుదుంట 

చూపంబడ్డది కావునం బూరో్యకదృష్రాం తౌనుసారంబున, “జేయునది? మొదల స నిస్యర్భ 

కక్తియలును ద నాద్యంబు లై యాశీ రాన్యర్థక క) యలును నాంధి) భా షూవముర్యాదం జేసి 

యజఖిలపు రువ వచనంబులతో డ నన్వయించుట రయబ్బురంబుగాదనియెజుంగునది లూట్టు 

డుబ్ఞున "౯ డుతవర్ణంబులు విధించిన (26) సూత్రము సామాన్యసూత్సి మని న్యు, లూట్టు 

మధ్యమవురుమంబునకు ముడుబ్జులు విధించిన (29) సూత్రము వి శేవ. సూత్ర మనియు 

సంచి మన్యమపురుప ములో మాత "మేకత్వబహుత్వ ములందు. గ) మంబుగా ముడుజ్బు 

లు గలుగును గాని (26 సూత్ర మున6 ద నొదివర్ణక ములు గలుగ చేరసని కొండలు 

శంకింతురు. ఆయ్యది పీిమాదమూలకం౦బు, అట్టయ్యె నేని డుజున కడుతనర్జంబులని 

ప త్యాహారంబు గంహించి త త్సామర్థ్యమును సూచించునట్టి నంంకర తాత్పర్యంబు 

నకు విరోధంబు సంభవించు. ఇదెియుసీంగాక' యింకొకనిశేప.౦ు గలదు, (27) నూ 

తము లూట్టునవిధ్యర్థృంబు విపషయం౦బగుచో సర్వపురువవచనంబులయ దును. నదిశేబ్దం 

బును విధించుచున్న దిగ దా!! కాననయ్యదె వ్యాపక ంబుగాన సామాన్యసూత్య్రము గావల 

యును. (29) సూతరమన్ననో, లరాట్టులో నేక దేశంబగు మధ్యమపురుపుంబులకు ము 

డుశులను విధించుచు వ్యాహ్య౭బయినందున వి శేననూత్రుము కాకతీరదు. ఇట్టు పర 

స్పగంబును సామాన్యవి శేన భానంబు స్పష్ట్రపడంలగా సమిపవర్నియైన (27) న్యూతేంబు 

ను సనంతన న్యాయంబున (29) స్మూతేమున బాధించును గాని (27) సూత్రమును దాటి 

దూరవరి దో యన (26) సూతా ర్థము నెట్లు బాధింపంజాలును! 

కాలబట్టి (26) (29) సన్నూ తేంబులకుC బరస్పరంబును ణు! స్య బాధక కరా ఎకల్ప 

కనంబు సమంజసముగా6 గనయనదు. వాస్త జంబును బరికీగింప౭గా శమీ పవతి౯ మొన 

(47) సూత్రమును సయితము (29) న్యూ త్రమా బాధింపదనియే (గంథకర ఆ తాత ్పర్యను 

యినట్టులు గ్వ్వనించుదున్నదిె. ఏలయనంగా (2 7) సూకీ మునొద్ద ౪6 వానికి నీవు బాసట 

యయియుండునది” యని మధ్యము రు మై షైకనచనస్థలంmిన నడొశేబ్దంబు సంభవించునను 

టకో నుదాహరణమా6బడనిద. ెనింజూపీననిఫంబున నిట్రిస్టలంబుసందు వి కేహనిధిరైన 

ము. PTT 

(29) సూ త్రమున మధ్యమపు రువంబునందు మువర్ల కంబు రా లగా నీవు చాసటయయి 

యు డూ మని యుండందగును గాని యిద్బృట నదిశబ్దంటు విధ్యర్థ మందు సంభవించి 



న. Mos శ] స్ 
5 అ! wt we, “ 

జో 

ల్ ల వ్యాక రెిణగువ్తార్ణ[ స sa} శ 

పార్యోక్క ంబయిన యు చాహారంవాక్య ముట్టు సాభువుకాంటాలును!ే కాన (27) (శ్రీ 
సూ్యత్రములకు సయికేము బొధ్య బాభిక భావంబు. లేకుంట (గ్రంథకర్త ఫౌపంబయినట్లు 
స్పష్ట పడుదున్నది. ఇట్లు (29) సూూతంబున (ల) సూత కార్యంబున శే భ*గంబు 

సం(ప్రాప్పి ంపని స్థితిలో దుూరనితీకా యమన (శర స సూత్ర కార్యంబునకు భంగమ్ము సంభ 

విందునన్న పాగ్యపతోక్సి త్తి పృప తౌశనంబున దంకేభంగం3ు సంభవించు నన్న లో క్రోకి, 
అ 

పంటి దధ మిసల హాసాస్సదంబసనుగాని 'శేతో: టి కాదు, శంకా కారుల మత ంబున ౫ సె 
తము నీవ సభపుతిపాదివి గావుతకో “మోతు “సభ పితిపాకులకు గావుతకో అనిన 

యిటి మ్య మప్రురువ స్థలంబులందుC దనంతే మయిన యగు ధథాతువుసాధువనకతీరదు, 
మ ళల 

కాంబటి సర్వపురుపునచనంబులయ దును నా శీ రాద్యర్థ వివ యంబున దుం తాంతవాయిన లు 

యెకుకవర్గంబుబుక్కు విళ్యగవీప నుంబున నదిశీబంబును ని రాంతక్మము గా బంపర ల 
ac) థి యలు = అండి ధా 

చును. ఈయర మే చిన్న య సూరివిరచిత మెన కీబలక్షణసంగ 9హ మందలి కింయాపరిచే చీ థి a —- 6 ఇ 
దములో == 

(5%) సూ-_కీపర్ల కం చాశీస్సులందు సర్వవచనంబుల "కగు, 
fa ' 

(54) ఎడున్ణుకంబొం డెనగు, 

అనునీసూక9ంబులందు స్పష్ట్యృముగా వినరింపయబడినది. జకవేళను శంకాకాగులు 
పూర్వశవిప్ర) మోగంబులో 6 బృధవప్రురువ క్రియ లయందుంబలె మధ్యమపురువకి) 
యలయందు నెడుతీవర 0బులు గానం బశనందుళేని యటి గటి పశ్న ౦బుత మపురునం fa ఠం ఆ అయి 

బునకును సదొ సాధారణం ఖై సంబంధిందయం గావున నప్పుడు (26) సూత మందలిడుజు 

(పత్యాహార( గహణంబు మోందుమిక్కి-ఐ వ్యగం'జై మటంతసా మర్గ్యంబుగలదయ్యె డిని. 

కొన నింక విస్త రంబుతో జాొలును, కవి పయోగంబులుం గనుంగొగ౭జాలశి స్వదార్భ ర 

| ల్యదోవంబును. శెయలంబునం దారోపించుటు యుక్త ంబుగాను గావున నిబ్బహు?ం 

(థోకిమయ[పపంచంబునC బండికే ప్రంగవులు పరమ్మశ్రబాప్రూర్వకంబుగాం గవి పయో 

(17 గంబులు గవేపింతురు గావ! ఇట్లు మైనింజూాపన యోశా ప్ర్రంలు ల పతి నాకేం గున 

యాశ్యా్త్రంబ్బులై పరిథవిల్లుదుండలగా నయ్యనవి (గహీంచిన యాత  మప్రురుషుండు 

.. నానోర్థదాయకంఖై హృద్యంబగపద్యంబును గేల సుధ్య మప్పురు షా ర్గంబునుమూ త్రి మే 
: యో౭జోలి యాకా రాంక బగునట్టి (క్రియతో వి క్రియనొోం౦దెంపక, సమస్త పురు సా 
న ui క్థశానంబున బద్ధకంక ణంబయి నాంతంబగనట్టి సత్త కీయ (క్రియతో స్మత్కియనొనరిం 
Eu పస్తాహసింపయ సొనని ఏ యెన్ను కొని ముద్యిరచికం'బె న దార్జి యుకొపళియందలి పవ్యంబు. లో రా pen im ww wr 



[కిరూూపర చృదము, లభ 

స్ట్రు లనవద్యంబు గావించితి. పండితులు దీనిం బరికీలింప లగా. (ార్షితులు, శా. (శ్రీజూరి 
లు థి జా 

(భువసార్వఫామ! కరుణాసింధూ! విఫింబాయక! వ్యాజ( పేమంచి తొమహీ మణియొనర్వం 

జాలె రాజ్యంబు ము! న్నో జళ్ళా నియు6 దం డ్రిమి తతకు నుదో్యోగించి భాసీ 'ల్లె నొ] 

యాజాడకా ద్విజ రా జసంస్ఫురణ దీర్ధాయుండవై యేలుకక! 

చ! బహున నపాదపాబ్దికలపర్వత ఫూ త్త సరస్సరస్వతీ। 

సహిత మహామహీభరమజ[ ప్ర సహ్మసఫణాలిందాల్చి దు! 

స్పహతరమూర్తికికా జలధిశాయికి6 బాయక శయ్యయైన య! 

య్యహిపతి దువా తాంతకుండనంతుండు మారు (బసన్ను (డయెడు౯ | 

భార, ఆది. ౧ ఆ 

ఉ | దేవనునువ్యులో క ముల (దిమ్మరుదు న్వి పుల ప తాపస! 

భావితళక్సి శౌర్యులు నపాగవిషోత్కటకోపవిస్ఫుర | 

త్పావక తాపితాఖిలవిపతులునైన మహాను భావు లై 

అఆానతకోటి ఘోర ఫణి రాజులు మాకు6 (బిసన్ను లయ్యెడుక | 

భార. ఆది, ౧ ఆళ్వా 

సద్య ంబులలో 6 (గమంబుగా సేకొవచన బహువచనం౦బుల చేవంబులీక యాకీ 

రాద్యర్థంబున 'నడువర్ణక ౦బు (పయోగిందుట కానంబడి మె క. ణు తనువళ్మక ౦93 

నీ రాతంబు గాల బురువనచస భదంము సంచక యు ఫయోగింపందన, 

6ఆసట, కావుటి==ఇట (శీర్ సూంలన భా వార్థంబున నగు భాతువునకు 

టశర్హ కము రా un: (బ్ళే సూ న బహుళ ంబు గాం గొ దేశవు గాగముమ్ము ౫ సిద్ధించి 

చెతాంపబులయ్యె, “ఆగచడును కావుడును._ (42) నూతమున చొనంక ర్యార్ధమున 

“నగు? నకు డునుశర్లకంబునందు( బ్రక్భకనూతమునయగా దేశవ్రగాగమంబులు బహు 

ళ్ంబులం, “కానను, కావ్రువనుి..ఆ సధాతువువకు (ఫే సూ--ంన భావలక్షుణంబున నె న 

కన? వర్షక ంబు పరమగు చో (బస్తుతవిధిని కా దేశమును విభాహగా వు గాగమంబును 

నయ్యి, “వాండయ రమ్మనినయోయితిని”.... ఇత్యాది భౌవలకు ణార్భ కనపర్ణకస్టలంబులందు 

వాండురమ్మ నెను...శొనంబోయితిని , అని పర్యవస న్నార్థము వపప్పందగియుంటంకే సి 

50 ' క్ 
re me 

జు అం సం శల DE] 



ప్రీిడ్తీ బాలవ్యాకరణ గుప్తార్థపకాక్లీకో, ; 

“కానక కావునక ' ఆనువటంబులు భావలక్ష ణార్భక ఒనగ్గ కా ౦కే మ్ములని రమెజుంగునప్ర, 

“షయ్యని (ప్రయోగించిన ప్ర జేశంబులందుం వూర్వోత్త రార్థ ంబులకుల. గార్యకారణ ; 

ఖాపంబు ఫలితార్ధంబుగాల దోంచుచుండు. (1) “అనుడును ఢి) అసవుడును (3) నావు 

కును? అనుధాతువునకు (42) సూ.న డుశువర్థ్యక బు. (బన రూపమందు బాహు 

ళకంబునంజేసి వుగాగమంబున్కు ధాతునకొరోపరియుకాగంబున క త్వంబునయ్యె, 

(8) ప రాపమందు నా బేశవుగాగ మంబులు, 

108 సూ__ఆచ్చీకంబు లందయియవులకు వక్రత మంబులు బ 

హుళంబుగానగు. 

అయిదు - ఏదు ॥ అయిగేని ॥ ఐేని ॥ అవుడు - బొడు 1 గ 

వ్యా అచ్చ తెలుణగుమాటలయందున్న 6 ఆయి! ఆనుశబ్దస్వయా ప మ్మునకు వక 

రంటును “ఆవు” అనుదానికి కెళారంబును బహుళంబు గానా చేశంబులగునని యరము, 
| థి 

. _ఉదోటాఅయిదు-ఐదు! అయికేని-ఐనేని! అవుడు-జెడు॥ గవుసెన నాశన] 

(వ్యా) అవ్రుడు_ డు. (గొదవి(క్రిందిచోటు) గాసెన.. (వీత మొదలగువానిమో (ది 

 యొుజబ్బుడ! కట్టిన నీలిదిండ్లు “నిలకట్టియవిండ్లును విండ్లగా సెనల్ | చుట్టినొసళ్ళ సైనిడీన 

జాంజుటుపల్ల సిగల్ గటీతటిం! బెట్టినమోటక త్తులును 'మేనులంగార్కొ సుక ప్పులేర్చివే!! 

న ఎ బట్టిన వే(ఎయ మ్ములును బాగపబవాగరికల్ వాహాధ్యనుల్ |॥ మను. ఈ ఆక్వా, తా, 

క y , ॥| er rn 

Mr ' , ' ॥ ళ్ ' |. | ' pn " " , ॥ , 
rut 1, ॥ 

| %, ' 
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104 సూకలుగున క స్వ్యర్థింబునందు లట్టుపరంబగున పుడు | 

Es కలండు - కలరు _ - కలదు -కలవు | శి తో - కలవు - 1. 

రు /. క్ కలను . లం కలము, 



(శ్రీయాపరిచ్చేదము, 

వ్యా అస్త ర్థంబునందుతనంగా లంగ్విక రణస్థంటిన 6 అసలి) ఆనినథాకు 

పొఠములోని యసధాతువునకు, అగుట్క ఉండుట, ఆనునవియర్థ ములగ, లోకములో 

కఆసి ” అను సంస్కృతే శీబ్దంబునకు కలదు. (లేక) ఉన్నది అనియు కనాస్త్రీ » అను''' 

జానికి ఉతేణ్సు”? ఆనియు నర్భ య బాజబాుగో పొలము (పసిదములుగదాొ!! ఈయర్థము 

@ 

లందు కలుసధానువు సనా యకగ్మశ ంబగును, సపెనింజెప్పిన యకర్మకాగములందలిక లు 
ర థి 

గు ధాతువును వర్తమ నొ ర్థక లకారము పరమయ్యె నేని “కలి అడి యా దేశంబు 

G&G డా (కలడు! ఇద్నట వర్త వూనకాలము వవక్ష్మింపంబడిన ప్ర శు మొదట (కలుగు చ 

ల ఇట్టుండె, స్స్ తయ ఛావింపంబకినపుడ్యు ౮ నూ... ముచేత కకోలుగు (డు ఆలి 

కాలాల (బగ తనూ త్రమున అస్త్యర్థ మైనందు న) కలా బేశముకలిషి *కలలయిో ఆరిన 

రూపంబు సిద్ధించే. ఇట్లుక కలరు re -(బ కలదు (ఆమహాద- -ఏ)కలవు(ఆమహద-బ్యక లవు 

(మగ్య-సీ) కలరు (మంబ “లన( పరే _ఏ) కలము (ఉత్త_బ) ఇ త్యాదులందూళ్వ్యాంబు * 

ఇందులకు. గవి పయోగంబులు, తే, గీ. మౌనినాథ! కుటుంబజంబాలపటల ! మగ్నమొ 

దృశ గృహ మేథి మండాలంబు| నుద్ధరింపంగ నాహన మొండుగల దె[| యువ్మనంఘీరజో ల
ే 

శమొుకటిదక్య! మను, ఆ, ౧ 1 లదె = = ఉన్న దాటి ఉ॥ ఓ సరసీరువోమీ! వినవోరతిం 

గాగిట నీవు 'ఎర్చునిం!| పాసురభర శెనం గలదా? వలదంచుం అనంగ సేమి సన్నా్యసినె 
అటి రుం 

యొక్క_శే తే. హతహాకొమససాగ్గదుశేగిడె ననా! శ్వాసి3దుఃఖి లే మన సీపర్వముస్యో నన 

"న్ని అుంగనే॥ మను. ఆ. 3 న్ ఇట్టివిక్రమంబు నిట్టి సా మర ంబుంగల ద యొరులకిజ్ఞగం 

బునందు ఫార, ఆది. ౬ ఆ, కలగునకు ఓజ్రట అనునరముగలదు; అది యస రము 
థి ఖు 

గాకున్నను క కటా దేశింబు గానంబడీరొడి. తే. గీ సింహ కపచంబుదొడిగినం జెనంటికు 

క్కు! గంఛగజ గంధమునగును గలదో నిలువ! హరి, ఉ. ౬ ఆ, (నిలువంగలారో న నిలువనో 

వునా పొందుట యర్భమిచ్చున పుడు ఆస్తి శద్ధార్భముకా నందున గలుగునకు 6 గల్యాదేశం 

బురాదయ్యె. ఆ. గీ, జనులనతిగి జనుల సతతంచుయిజింపు! మన్నదానమానధ రామ 

లేద! వరుల(దనువు మఖిలనసు మతిప్రజ కెల్ల గరుణం గలుసమమ్
మ కమల చత a 

నామా 

ర. ఆది ౮ ఆ. (ఫొ ందు) 

105 సూ-త్రర్థంబు నంగలా'బేశంబు విభెపునగు, 



896 ఛభూలవ్యాక్షర?. గుష్పార్థ పాకాక్లీకో, 

ఎడియెడులకు లోప పంభిటనిత్యంబు - కంలవొాందు - క టుగసువాండు, 

వ్యా.శణ్బుల్ తృచా” [ఆ 3పా౧సూ ౧౩ 3] అనునూ( తంబునC గర్భ 

ర్థమందు6 దృచ్చ్రఎతృయంబు ధాతువుకం మే సంస్కృృతవ్యాకరణంబున విధింపంబడియె, 

కాను (తర్భంబునందుకృనర్ణ కౌర్భ మందు ఆనలగాల6 గర్హ్య_) ర్హవుందు, గలుగుధాతువునకు 6 

గలా చేళంబు వికల్పము గానగును. తృవర్ల కోరకము లైన యెడియెడువఠ క ౦బులు [రర 
ణ ద్ధి ల. స్ 

నూ] లడ్వర్ల కంబుకం శె నన్యంబులైనందునం బూరషనూ( త్రమునం గలా దేశము (ప్రాప్పీం 

ప కపోంగా నీనూ (రముచేత వెఫాషికంబుగా.. విధింపండియె, కాన నిది య ప్రాస 

వబిభావయని రలుంగునది, 

ఉదా... కలవా యడ, ఇటంగలుగుధాతువుకం బె గర్వ ఏ ర్థమందు6క్ళ తనూత్ర 

మున గలాదేశ్షీమ్మాను, సభూసపరిశ్ళే గయల నితొమి శ్రదననూ(తమున నను పయుక్ల 

మెన కచ్చబ్దంబును, ' రవ నూూకేమున నెడియెడువర్లకంబునకు లోపంబు బాహుళ్ల 

_కంబుగాన నిట నట్టి ప్రత్యయ ౦బులకు నిత్యలో పంబును [వాడు] రాయగా. బెటాపం 

బు సిద్ధించె, వె భొషికంబు గావున గలా దేశీంబుషక్నంబున రాక “కలుగువా(డు' అని 

రూ పాంతరంబు. *కలవాండు" ఇత్యాదులందని కోలశేబ్దంబు కల్ వర్లక ౦బు రానందున 

దీనిమోదె తచ్భబ్దపకారంబునగు (వండయగలాడు  ఇకాగలాడ్సు 'త్యాదులందుంబలె 

_(క్రియాపర్సి 117 నూూతంబున వె ఫభాసికలో పంబు రాదని “తెలియునది. నుటియు 

కలవా(డు, కలవారు [ఇట్టివారు, ఈశబ్దంబులందు దీన్టాంత మైన తచ్భ్శబ్టనకా రంబునకు 

సర్యంబునకును లుక్కు. (సర్వలో పము) కవి[పయోగంబుల6ం గానం బడియెడి. 

క॥ అలయకయేండులుగడు. బె! క్కు_లుజీవించుట నరగ లుగుటయాంగ తువ్ఫ 

ద్ధల లక్షణ మేజ్జానము | గలండేనియు బాలు డెన( గడువృద్ధుమహిక | అరణ్య, భార 

. ౩ అ. జిల లవా౭జేన్ని 

“sl సమరధుండ బిరుదులక్ష ్ మణ! కిమారుండుంగదిసీ మొనలుగోల లృలంజేయక్ | 

. మమర్లను సను భుజగ! క్యయునున మును గలడు గొన -డరాకులనధిపా! భార. ఉ ద్యో 

ఆ (ఆత. కలవా). ఆ|| చను నెనీకునిట్దీ పూస్తాస' శిచు(జే చు! నెల్ల గారి! 0 క 

వ 
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“నెఅుకగలవు | గ రుభుజు ండనొకు గూశేనినేయకు! వయ్యయిట్టి చెయ్యూలనభుయింక॥ 

భార, ఆర. ౩ ఆ, (కలన్ర_కలవాడవు, ఇట ఇాకారడకారంబులు రెండునులో పింఛె 

all జంటపన్ని దంబు చబిచితినుటు గా! ననినబాములెల  ననయమిదియు6! దని 
రగ ౧ య 

పంచెనేనధర్మంబునేయంగం! దగునె యొటుకకలరేి మగువలెందు! భార, ఆది. ౨ ఆ. 

క | అమిఠకంబసనీవపము వు! పొవుమయొబుంగక యిటుచేసెనిది దీనిసహీం! పుము 
య 

ఆదుకనర 

మత్సైన్యంబునిరో "| శసముఐ-ఫుము యెజుకక లశెతరుణులుధరణిక |! భార. ఆర. ౨ ఆ. 

శాl॥ ద్యూతే వ్యాముజమునక సభాంగణములో దుర్యోధనుండట్లు దు] ర్నీ తిం 

కూడి యొనర్చినట్టె యనుముల్. షస్నక వ దద వైన నీకొకనికిం 

కాను 

ర, అరణ్య ల ఆశ్యా. [ఇద్రరే.ఇటివాశ 

106 సూ___అస్త్యర్థంబునకు లజ్మికోనివడి, వర్షకంబులు పరంబు 

[ప్ర - లేడు - లేరు - లేదు - లేను! మ - లేను లేరు ॥ ఉ_ 

చేను లేము | లేమి - లేక - లేని - లేవడి, 

వ్యా-.లజ్ [శ్యతిరేకార్థక ము ౭ నూ] మి [(వ్యతిరేకభావము 3౭ మా) క 

[వ్యతిరేక క్వార్గకము] ని [వ్యతిరేక తృవర్షకాగ్థ్ కము '౭ నూ] పడీ [కృదంత ౨౨ సూ] 

(పత్యేయ ౦బులు పరమెనచో ,నస్తి ధాతువు నక చాంధభావలో సమానమయిన కలుగు 

ధాతువునకు “లే, శబ్దము సర్వాదేశమగును. ఉ, (ప్ర. .లేశు. లేరు, లేదు లేవు! 

మ లేవు. లేరు. ఉత్త, లేను, లేము. లేమి, లేక లేని-లేవడి.. కలుగుధాతువునకు 

వ్యతిరేకార్థ మనల ివర్లక ము పరమగుచో (లే, ఆదేశేయిను అలకారమునకు ఉత్స ను 

ప్రరుపబహుక్యవివక్ష్నయందు మువర్ణ్శకంణును రాంగాోలేముూ” అయ్యొ, ఇట [కియాప ప] 

౬౧ సూూతిముచేత కలే” కి హుస్టమును మువర్గక మునకు నూముడియు రాదు, అన్యత్ర 

Ee 
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ములో ని మజ్జుశోబ్దముచేతడు జ్ సాహచర్యమునంజే సీ మథ్య మష్ర రువ మువర్మక మే గ్రహింప 

బడును. చెయుదాసారణమందలి మువర్ల క ముత మఫురువ. సంబండ్లి గాన ౬౧ సూత్ర 

ము(ఫపర్తింపదు, తక్కిన యా దొహరణములు కరతలా మలక సులభంబులుగాన లేమిలే; 

డిశేబ్దంబులునూ త్ర) మే కలిపి మోగంబుల6 బిదశికాంపయబడును. és || గ రులకుభక్స్తు డు 

దారుడు] కతణగలలకు కార్య ధర్య శా ంఫీర్యభుగం| గాషంశు మొగ వరా శునాసుర ఇర ఫొ 

a 1 చెల ” స్ ణి ణు ప|| 4 కుని లేమికోర్వవచ్చు నె చెప్రుణణా” భార, దో), ౨ఆ ( లేమి=కలుగమి వ! *తొలం 
వనమున. 

గందోంియ రానిలేమికి మదినొండుపాయ ంబులేమికిం గొంతే చింతించి” విక. ౨౪ (లేమి 

దారిన్ఫ్యాము) 4 ప్రీ! నిదురలేవడిలెంపు సరయుక న్ష నతో డంబొడిపొడియైన చేప్టూతతో డి 

రసి, ౫ఆ. *వు! అేవడిం! బడియు ౦డదగదంచుసత్వగరి మకా మధ్యంబుగన్పట్టం గా” 

చందా ౧ఆ “లేవడియెం లేనిజీననంలు” నె ౧ఆ. “ఊఉ లేవడియైనభుక్షి గొని లేసడి 
రా 

నే a a 

గంబడదాశగింకయాక” పాంశు. లోఆ 

~~ . . | 9 
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ప్రు-ఒ ౨.డు-ఒలరు-.ఒబ దు-ఒ%) వు!మ-ఒ లవు-బ బరు[జి-ఒ లను- 
౧౧ ha) ౧౧ ౧౧ aa) ౧౧ యగ 

కులము] ఒలమి - ఒక _ ఒబని॥! పతుంబున వలనండి త్యాది! బల 
aa య గ ౧ టి. 

మికొ ల గాతీని ప్రయోగ రబుగిం గాొనంబడియెడి. 

వ్యా--నలదుధాతువక గ్మకమెన పుడు పరిమళిందుట; సకర్మక మెన పుడుకోరుట 

కామించుకు ఆని యర్గ భ్రేదంబులుగలది. ఈనూకమున సకర్మకార్శక మెన కవలచున”శే 

వ్యతి'రే కాగ మందు వికల్పయుగ్యా జల్లా జేశయు విధింప( బడియె; చెయుదావారణములన్ని 

థి 
యు *నలచదు' నకు న్యతిరేకార్థమందు, అనలగాం గోరకుండుట కామింపకుండుట అను ' 

. వర్థములందు నెనపని తెలిసికొనునదె. ఒల్ల (డు (కామింపండు) ఈరీతిగా నర్భ మూహీం 

చున దె, పక్నరిబున వలవంయు (కామింప(డు) పి, బ* వలవరు. అ, మ. ప వలవదు, 

మ్ ఆస పి, 'బ.' వలవవు. ఇత్యాది ఒల్లమి. .పక్నంబున వలవమి, మేలిమి 4 కూడుగూర 

oe ఉప్పుని వర్ల మున్ను. సుఖము _ పొటు. ఇత్యాదులందు ముసరమును , 

" ఎకృృక్తిత యందు. వలో ించి, కమేలి హార్గునూరల “ సుఖపాటు” ఇశ్యాురైకట్టుల 
ol 

( WN n ' 
4 at" ఓ 

? గ్గ 
శై 



| ల్లీ 1 న న 

(శ్రీయాసరి చృదము శ్రర 

ఓల్ల మీ పొటు అనుదానిలో నంత్యవర్ష్మము లోపించి “ఒల్లంబాటు అగును, ఇటు 
a) | (ac) cn 

.లప్త శేవంబునకు నుగాగ మంబుపచ్చుట విశేసుంబు, ఇడి తలంబాల్వాదులలో 6 బం 

పంబడ్డది, (చూ. సంధిప, సూ౨౬) ఉ|| ఒల్లరు రాజుదేవులును నొడ్డులు రాచెనచంద 
యె ల en Ge ' 

సంబుమే! నెల 6 చెమర్శ్యలగా నకట! యేను క్రమంపడి నిలినిలి యా[ల ల నమాగ నం 
య బే చ యయ (౧ 

బొనరునట్లుగ నెట్టులశేని రాచిమో! తలి కిభకి € బె కైడువిధంబునం బెట్టదు; ఒిహ్మాం | 
య అ ' రా —_0 రు వ 

- గాం am | కా వ జ్ ఉం క అ క. శ్ 

దిట్టుదుక || భార. విరా. ౨ఆ, ఉ|| భాగ్యము గాడ నీచరణపద్మము లెప్పుడు. జెకి 

కోల్వంగా | యోగ్యతగ థ్రైనేని సనునొక్క_ని నొల్ల వొ కామపౌఖ్యనై | రాగ్యము నీమ 

నంబునం దిరంబొ నిజంబెజుగంగం జెప్పు సౌఫాగ్యము గుందునే మగల_పె నొకయించుక 

దృష్టినిల్చినక విరా. ౨ఆ. ఉ॥ ఒక్కొక వేళ 6 బద్మముఖులాల్ల మిసే యుదురొక్క- వేళ 

చె న్మక్కు వనాదరింతురు తణక్షణముల్ జవరాం(డచిత్త ముల్ | పక్కునవేసరంజ 

నదుపాయములందగు నిచ్చకంబులం! జక్కయంజేసి డాసిసతిచిత్త ముపట్టి సుఖింపలగాం 

పసకొ! మను.ఆ 3 గీ1 ఎవ్వరికి గాయవరణి ము నెల్లసుఖ యు! నో 3కు వారలందబువి 

శెవచ్చీ (పొణములునర్గ ములునోల్ల ౯బాటుచేసి కయ్యామున( జాననటు ముటగంటి గా టె 

స్మ ఆ. ౧ (ఇట నొల్లమియొక్కయర్తనుకం కే వి శేషంబుగలదు. ఒలమి=ఆపేక్ను 
| \ య థి య 

లేమి; దెల్లంబొటు = ఆసేవీంప(బడనిది అని క ర్మెర్ధమా) 

109 సూ___చువర్థ్భంబుతోడ దుగ్వ కారంబు తే కారంబగు. 

'సిలుషురు - ఏలుతురు - అడంగురు _- కడతురు - చింతు 

సింతురు - పచింతురు _ వచింతురు! చేతురు - కోతురిత్యాదు 
॥ వ. 

(| rn ' + hy శె ॥ HE pe 0 
త్ hag 0 ఖగ, య. లీ 

we se rr 

సాధునుణని యెజుంగునది, 
oY 

న్యా---నిలుదముధాతువు కం కల దద్ధ ర్మాది కాలపుఫమపు రుప. బహువపన౦బుఇ 

స గ్ క | 20 Gee క, పం వినశీ ంసంబడి లాట్ట్రునకు రువగ్శక ౦బు గలుగంగ నిలుచు 4 రు ఇట్లుం డె (క. ప 

సూత్రేంబున ననువర్త్శమానధాతువు నకును నంతావయవమయి దుక్కురాలా. నిలుచుష 

రు అని యుండ ఇటి యవస్తయందు.. చునర్హమును దాని పెహల్మాత్రిదకారంబు, 
ఉం థ ౬ ర a 

సుభయంబును నప భారించి త కారంబుగ పగి ోనిలుకురు. (నిలుచుద్ ఉరు ='నిల్ను 



| | yp ta | (1 ' ' 
' ల. న. 

॥ గ 

A400 బాల న్యాక్ రణాగుప్తార్థ్ ప sal, 

ఉరు జ నిలుతుర్సు అయ్యె. “చినుగు నికు *చించునును * పెరుపి నకు కెపంచు'ను (పే 

రణరూపంబులు; చించుదుర్వు “పించుదురు అనువానిలోనిస చువర్ణహల్యాశ9దకారంబు 

నకు (చుద్ ) తకారము రాలా “చింతురుి “పెంతురు, అయ్యె, (క్రి. ప. ౬౨ సూత్రం 

బున దకారంబుమో6ది యుకారంబునకు నై ఫాషికలోపంబునం జేసి (చింతు) 

(పెంతు అవి రూపా ంతేరములగు, ఇట్లు పచింతు ; నచింతు ఇత్యాదులూస్నా ౦బులు, 

చేయునకును , కోయునకును దుక్కురాల్యా చేయుదురు. కోయుదురు అనురూ పంబు 

లళోC జావర్ణంబు లేమింటబే సీ యీనూకే్ళేమున దకారము రాడు. (కేతునుో ఇత్యాది 

త కారఘుటితతూ పంబులు కవిత యేతర కృతులందు. గొన్నిటం గానిపించెడిం గాని యవి 

యార్యస్వీ కార్యం బులు గానందున ను వాహార్యంబులు గాపయ్యె, కోవిబ్బహ్మక వితయందు 

నిదియె కంటంబడినది, మ! బలియుం డానాబసండు భఫభావభనదర్చ భా00తులడె 

వచ్చి నిశ్చలస ర్వాంగతనున్న నన్నరసి నీచందంబుగాకున్న 'నా[కులతేం బొం దెడునప్పు 

మంటపము సంమోఖింపలాం జేతుం గ|స్టలుకం 'బెబ్బులింగోల వ్రేసినటులు (గాకార 

“మేపొారలగా విరా. ౨ ఆ, 
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nm ou) 

యుక ౦౧ులగు, fe 
a 0) , . | 

/ గ rT, 

ore ల” ఇప. . స్తే om 

చొచ్చు - చొరంబడు! నిలుచు _ నిలువంబడు! కూడు - 
, శ్ 

కరా డంబడు॥! పండు - పండుకొను, 

వ్యా. క రగిగ్ధముతో (చునపుడు రణ న్యూ తేమున( “బడుట” లోకం (కియాఫ 

లము కర్తను జెందిన పుడు ౨ స్మూక్రేమున “గను” ధాతువును ముఖ్య ధాతువు యొక్క. 

చెనుకను జేర్చంబడు. అ'మెనను గొన్ని ధాతువుల పెనట్టి యర్గ భేదంబు తెలుపకయీ య 
ర im 

జాగళస నసామ్యంబుగా(బడుజీకొ నులు ముఖ్య ధాతువుల ననుసరించియుండు. కl| ఇ 

త్తెంంగన ఫభ లోపల] దత్తజమునం గూడంబడిన దర్చీతస్తామం।! గోత్ర ములలోన విప 

దుండు! మత్త ద్విపలీలనున సుమండనిటులనుకొ! ఈ. వా. ౫ ఆ. 

నను Al కబామిపండుకొనియెడి జూణయ్ది” విజ, అ ర్వాంలేగ మంగు కయ నించుటర్థ్ 

| తతా అతో 

స 5 ము 7 అపుడుప ండుధాతువకర శ్రంబుగానం (గియాపరి క్షేడా ంతముందు. జెప్పిన చెప్పున 

| ॥ , Wn ॥ ' ORT తా rae nT wo my శే ॥ ' ॥ ' . 



ధి 
కాపరి చ్చేదము. Aol 

సోత్మ నేప దార్భములేనందున స్యార్థమందు( గొనుధాతువ మ పయుక్తంబగుట యు 

క ్రబు 
న! 

110 సూ... తెంచుధాతువ గ్యాదుల కనుపయుక్ళ ంబగునగు-చో 

నుత ంబుపయిని దాసిత కారంబు దకారంబగు. 

అగుదెంచు _ నెగయుదెంచు _ పోవుదెంచుగఅగు - నెగయు- 

పోవు-వొచ్చు _ పుచ్చు - తోంచు - నడచు - పజచు - మొల 

చు-ఏీచు యా ఇత్యాదులు. ఖల 

వ్యా. తెంచు” అన్ముక్రియ, మెని జెప్పిన అగ్క నెగయు, పోవ, మొదలైన. 

గణపఠితధాతువులకు నన్నుపయుక్సంబగు, ఆపమొదలైనధాతువులతోం ెందుధాకువు 

ఫఘటింపంజేయ౦బడు. అప్రుడుఆగు మొదలైన ధాతువులయుకారంబుమో6ది “తెంచుధాతు 

తకారంబు దకారంబగ, ఈ తెంచుధాతువు స్వార్థ మంచే వచ్చును గాని తన (తెంచు) 

యర్భ మైన ్ ఞేదనంబును తెలియంజేయదు. ౧౧౯ వ “సూ త్రమునుండి కస్వాగముని నను 

పదంబిట నను జరి ంచునని యెజుంగున ది. “అగుడంచు” ఇటగకారముమో(ది యుకార 

ముకం శు దెంచుధాతుత కారంబు పరమైనది గాన దకారంబయ్యె. ఊ॥ ఆంత సరోఠు 

హాఫు6 డుదయంబగుచెంచి. నిర్వ ౬ ఆ. గ్ బంఫనంబు లెల్ల 6 చాయుండుఖీముండు! నీరీ 

లోననుండి నెగయుచెంచ! భార. ఆది ౫ ఉ|| సూశెలనున్న మంత్రులను జుట్టములం 

గడుంగూర్చు మిత్రులక | సారబలుండు సూచి మునిశాపదెనంబులువోవుబెంచెనం! భో 

రుహమిి త్రుడస 2రిలబొంబెడునం వొగిందతృలావనళుల్ |! వారలశెలం బజెటియనశనదుం6 

¥ 

at to + 
| శ 
my లి వ. 

ye గ్ /. గి 

' శీ 

డు చానొక పండు పన్చెనక్ | భార, ఆది. ౨ఆ 
. స ap న 

1 సూ. తీభ్యా౫తి నరుగ్యాదుల కయ్యడి ియనుపయుకోం- 
బగు నగువో గువర్థంబు ఏిభాహను లోపించు, 

అరుజెంచు . అరుగుబేంచు | వతెంచు _ వగుచెంచు 

చనుచెంచు. 
61 
wm 

= 
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409 బాలవ్యాక రణ గువ్హార్థ పకాలీక, 

వ్యా--ఆగనునా ర్ధమిచ్చుచో నరుగు మొద నైన వాతువులయంతంబునం. 'బెంచు 

సంధింప(బశును. అపుడు ధాతుసకారము వికల్పముగా లోపించు. 

“అరుగు _ తేందు” ఇట్లుండ గువర్ణ్శంబునకు నిక ల్పముజో పంబుగ బగ (అరు. 

తెంచ్రు ౧౧౦ సూ తమున నుకారంబుమో6దె తక ా రంబుద కొరంబుకా (గా “అరయుచెం 

చు” అరుగుదెంచు” ఇ'త్యాదులయ్యె ఉస తెంచు” ఇట ఏ'సధాతువర్ణ ములోపీంప6గా, 

తేంచుధాతుత కారం ఏకారముకంటుం బర మెనది (ఈ కారముమో(ది తకారమునశే 

దకారమువచ్చును) కాన దకారము రాలేదు, క] కృష్ణనృుగాజిన'గరునరు! ణోవ్హద్యుతి 
లం ta ' 

"తేజు బంకజో దృవనదృశుం। గ్భవ్థద్వె సొ నునుగత! కృ స్థామయు( కాంచిరరుగు ఉంచు 
Cr tt] 

మహాత్ముక | భార ఆది ౭ ఆ. న! చంపకాప్రురంబున కరుడెంచునారు॥ జె. ర ఆః 

కఆరుగుడంచు” అను దానికి సార మందును (బయోగ వైరళ్యము కానిపించెడిని, 
ఖు కారణ 

గీ! హూంసశీతనుపాలికి నరుగుజేర” జె, అ ౪ అ. (అరుగు బేర - పోవంగా) “పరాశర 

నందనుంజేగుబెంచె” (నచ్చె) ఏసధాతువుకం మెం గూడి. స్వాష్టమునందెందు కానంబకి 

యెొడి చ! ఈ! యహీతుల వెల్ల డించి సవనాశ్వముతో 6 బురి శ్ర దంచి య] మ్మ్ పాప 

తిలగాంచి యీాతేన్ని క్రమం బపు జేమని విన్నవించెదక్ొ ॥| (పోయి) సు! అరదం బెకి.. 

(ప్రమోద మేర్పడంగనయ్య(క్రూరుడే తెంచుదుకొ!! వి, ఫు, ౭ ఆ “దను దంచు” నకుపోవు 

. బును  నెర్దమించి రరర్షళ ప్రయాణతములనపు క్రషాత్రుండె చను దెంచి కతిపయ వాసరంబు 

కు షాస్షన్థిశ్ఞంచె జె. ౨. 
ల్ 6 

sha fr ht pe 
rs wm Tt టు Tl 
A ie Kk హో | తా sl సహా తయ్యదిపరంబగున పుడు చువరంబులోపించు, 

' సా చొచ్చు - - చొత్తెంచు! పుచ్చు _ పుక్తౌంచు ॥తోంచు -_ 

ఇ తొ ంతెంచు. 

| . వ్యాలాస్వార్థమను; ఆగమ నార్థమును స్ఫురించుచుండ విధింపంబడీి యుభయ 

విధంలుగానున్న వూర్య్వోక్త శెంనుధాకును పగనుయిన ఫుకు ముఖ్యధాగువుయమొక్కుతుది 
చవక ళా 1 mm క్ర .! 
నువర్భంబు లో లోపించును చ్ త్తెంచు” ఇట చొచ్చు (౧ తెంచు ఇట్లుండం (బకృత 
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Wy: 

నూ(తంబున నుకారాంతేచకారద్భ్యయంబునకు లోపము రాలా నాద్య కర శేవం'టైన 

చొకారంబుమోం6ది తకారంబునకు 6నెత త (నె తటి ఇత్యాది శబ్దంబులయందుం 

బలె ద్విత్వం బె “దే త్రెంచు” అనురూా ప ౦బగును, ఇళ్లు “ప్రతెంచు” ఊహీంచునది, 

సంధి, పరి. 3౯ వ నూ్యూతముచేతనే “చాత్తెంచు” క్ట త్తెంచు” ఇత్యాదులందు. 

దకారద్యి త్వంబువోలె నాద్యక్షర శేవం-బె చుద్విత్వంబునకు లోపంబగునుం శాన స 

కృతచువర్ధ లో పవిధాయక నూ, తంబు (కియాపరిచ్చేదవుందు ననపసరమని యందునేని య 

ట్రనవలణు నడ్తతెంచు (నడచు _ తెంచు పటి తెందు (పజచు -£ తెంచు ఇత్యాదులం 

దు నాద్యశుగ కేపుత్వంబు గాకండ ముఖ్యధాతువుల తుదివర్ష మే లోపి ంచుటకేే నూ 

" ఆతొరంభం బనశళ్యక గ్హ్రవ్యంబు, ఈసూ[ తంబు ేనినో ఉవాతైందు వ వోలె (నడచు _ 

'తెంచు) “న తెంచు” ఇ త్యాద్యనిస్థయా పంబులు సంధి. పరి. 89 సూత్రమొునథ గావలసి 

వచ్చును, కేద్దోవనివాగణార్భమై దీనికిం జారి తార్థ్యంబు గలవని తెలిసికొనందగు, 
be 

ay Pw “ +. Sa cr జగ Ty 

118 సూ__అద్దానికి ముత్తుపరంబగునపుడు జే తేరులగు, 

అగుదేడు _- అగుచేరండు - అగుడెమ్ము - అగుదేరుము. 

వ్యా. పెనిం జెప్పిన యాభయవి ధార్ధక తెంచుధాతువు నకును; ముజ్దును, జీత్తును, 
పరంబసనపు డు (స్తే అనునదియు, * లేరు? అన్నదియు ప ర్యాయంబుగా సర్యా'చేశంబు 
లగును. వ్యతిరేకార్థమునం (బిథమపురుశు పేకవచనవివక్షుయందు లజ్వర్ల క ౦బునకు చెనిమిద 

వసూ త [¥9 నూ- పరి] మున డుజ్యుర్గ కము 6ా6€గ౫ా 6 అగ'చెంచు డు? అనియుండు' 

జీత్రెనలజివర్ణ ౩  ముముత్తుక శ్థార్గములో నంతేర్మూతే ము గావున నియ్యది పరమగచుండం 

గాయ దెంచునకు (దేశేబ్దము సర్వాదేశమయి “అగుడేడు” అనురూపంబు సిద్ధించు. ఈడు 

ల 

జుజీత్తు కావున బిందుప్రూర్వకంబగు. “చే అను దీర ంబుకంఅం బరమైనందున నరను 

న్నర య్కాని “నెటసుక న్న్యుండను. (కి. పరి ౬౧ నూ త్రములోని ముడ్దుళబ్దము చేతను 

మధ్యనుపురుహ బహువవనడు జే (గహీంపంబడినందున వ్యతి రే కార్థకలజివర్ష స్థానీయ 

మైన యీ పథమఫురుమేకనచన డుజూపరంబగుచోల బూరోోక నూ తేముచేతను హు 
స్వంబు రాదు క! పదియీ నేండులవాలుని! స దమలగుణు 6౧గాకపక్ష సంయుతుసేని| ట్లద 

యత్ర(బు చ్రేంజాలను] సదథము(డవగు శామువలన సంయమివ ర్యా! ఛాస్కు, గె 
యయా Memes 

జాహుకానాకుక 



‘AA ఛాలవ్యాకర £3 గుప్తార్థ పికాన్సి రోం 

ఈఆగుదేరండు' ఇట6 బతుంబున6 దేర్వా చేశము, ఆస చెమ్ము ఇటలూణ్మధ్య 

మప్రురుమేకవచనము,  మువర్హ కంబు పరంబగునపుడు తెంచునకు, తేళద్దా చేశమయి 

.ఆగుదే (ము అనియుండంగా (కి. పరి. ౬౧ వ న్యూక్రేమున ధాతువునకు (హస్వం 

బున్ఫు మువర్షకంబునకు ద్విత్వమ్మును గలిగి “అగుదెమ్ము అనియయ్యె. పక్షుంబున( 

చేర్వాజేశేవయి  “అగుదేరుము” అగును ఒఅగుడెమ్ము”  నకుబహువచనరూపంబు 

“అగుదెండు? ఆనియుండు. మధ్యమడుజ్తుపరమగుచొ దే! శబ్ద కబ్దంబునకు హ్రస్వము గలిగి 
లలనా నాణానాణాల 

డుజుజీ "లేనందున [అగు] చెండు అని పూర్ణ బిందువేయగును. ఇంక్క అ(ట చుండు 
(| అలో 

చెల 

అనుశబ్దమ.లందక్క-నుడి తొలి (హ స్వముమౌంద నరనున్న యుండదన్న నియ మంబున 

నిట నర బిందువు రాదు, శా! అన్నా లక్ష శ్ర*నిన్ను6 బుశ్యనిధి నే నజ్ఞాన వైపగ్కొ_తి! 

న్న న్నా పొపమువచ్చి ముట్టు కొనియెన్నాపాలిదై వంబవై | యిన్నీచుం బరిమార్చ 

'వేగంబజ లేచే నన్ను రక్నీంపుమో! యన్నంగ9క్కు,నంజే రవేయరుగ వేయత్యు గ కీర్ణం 

బువక॥! భాస్క, రా, 

(14) సూ__భూతంబున లజికి లిడంతరంబగు నగుధాతువువను 
పుయుక్తుంబగు, 

వాం డురాండయ్యెను - వారురారయిరి - అదిరాదయ్యెను _ 

అవిరావయ్యెను || నీవ్రరావయితివి - మోరురారయితిరి ॥ నేనురాన 

యితిని _ మేము రామలయితిమి. 

వ్యాలాలజికిక ఇ వ్యతిరేకార్గక(ప్రత్యయా ంతధాతువునకు( భూతంబునక్ ఇ 

భూశ్రార్ధమందు లిడంతంబగననధాతువు = భూతా ర్థక(ప్రత్యయాంకే మయిన యగధా 

తువ్రు. అన్నుప్రయుక్కంబగు = (న్యతిశేకార్థక క్రియను] అనుసరించి (ప్రయోగింప(బ 

"డును. ట్. “వాడు రాండయ్యెను. ఇట “రాయడు” అన్నది వ్యతిరే కారక మైన లజీప9 

థ్యయాంకేరూపము. “అయ్యెను” అనునది భూ 'తార్ధకమయిన యగుధాతువు రూపము, 
/ నాకకాలనుందలి క వ్యతిలేకార్థన మును బోధించుచో భూశార్ధకమైన యగుధాకువు సౌహో 

యము లజెద్రత్య యాంకనునపండవల చున నిన్క్రబష్టార్థమ రా డయ్యెనుజ రాలేను 
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అని యర్గమా 6 ఇ తక్కి,నవియూఫ్ ర యయవలయును. క! నునలో. గయ్యంటబేటికి | నని 

ఫర్మసుతుండు సెప్పెనది మోిపతి7”! కొనండయ్యె రోగి పధ్యా[శేన మునకుం జొరనిభంగి 

సంజయయుటుకా భా క ౧ ఈ తే, గి, (పియుండురాండాయొ సత్య ఖామ యెడ 
(a2) 

గాల! నెన్నిమాయలు పన్నెనో మయెజుగ రాదు! గాయ6గాబ్"చ్చె శఛళిమింట నాయ 

నంగుం! జేయంగాంజొప్ప సఖి చ(కియేండియన(గ|! అప్ప ౨ ఆశ్వా. 
తా టి 

1 

శా. రావైరాన్యమం బూని నీవు కడు నిదాళాక్నీణ్యచిక్కంబునకా। రా పై లేల్వ 

విగాని యిందులకు హో రా హోరిగా బోరియీ!లావాలాయముసేయ లగా (బదుకు నీవా 

చారఐబంతుండ జె| బ్ర శ మెక్కు...థు నీయెపంగఅతగు బా ంఛకొ ఛూ స సుర గా మణీ! మను. 

5 ఆ, శా. ర డయ్యెకా వాదయేశుం దీవరహ భారం బెట్టు సెతుక్ క్షణం చేయడ 

యున్నది యేటికిందడసెనో యేవిఘ్నుముల్. పుష్చునో। చేయండీ తేరషబయత్న మున్న 

నకటా నీచేత జెప్పింపండె! వాండేరీతి నెణీం7నో యపుడనన్యాకుచ్చి యృటా 

డణగకా॥ పుభా. ర ఆ. 

115 సూ... నుజ్యంతంబగుభాతున్రు _ క్రియావిశేషణంబుల 

కనుపయుక్కంబగు నుజికి విభాషనగు, 

కాను _ అనునది నుజ్యంతేంబగునగు ఛాతువు రూపంబు, 

వ్యాయా. పరి. ఈం న్యూతముచేతను. ధాతువునకు నుజివర్మాకంబు విధింపం 

ళ శ ఆ అభ్య యా 

బడియె. అగుధాతువునకు నుజివర్జక ంబు. రాయగా (కి. పరి. ౯౧ స్యూత్రముశతీను కాదే 

శము గలిగి [కాను అనుతాప౦బగు. (ప్రకృతేసూశ్రేమున (కాను అన్నది (క్రియావిశే 

పుణంబులకు నిత్యంబుగను, నుబ్యంలే మైన భాతువునకు వికల్పము గాను చేర్చంబడును. 

చళ్ళే, ఖలీ స్ 
co cn or 

116 సూ__దానికి హస స్వంబు విభాపనగు, 

లెస్సగాను - అస్సగను -.న్యాయ్యముగాను. - న్యాయ్యము 



408 బాలవ్యాకరణ గుప్తార్ధప కాలిక, 

గను _- ఇట సరళంబునిత్యంబు 1 మాడంగాను - మయమూాడణగను _ భూ 

డను _ ఇట స్వత్వంబు లేదు, 

వ్యా. క్రి "గాని శేవ ంబులకుం గాని నుజిప్రత్యయాంత ధాతువులకుం గాని 

తుదంజేగ్సంబడిన క కాను” అఆనుశేబ్బ్దముయొక),_ దీగ్గ మునకు (హస్వము వి భొహౌానగును, 

య * లెస్స గాను జదిసె” ఇత్యాదివాక్యంబులందు లెస్ఫశేబ్దము (చదెనెి ఇ 'త్యాదికి) 

యలకు వి శేమణము గాన “కాను? అనునదెయనుప౦) యుక, ంబగును(అనుసరించిప్రయో 
గింప(ంబ కును.) సంస్కృత భావలో మాత్ఫ్ళీము (కక్స్ళత్యనువ్రూర్యమి పలో వకాలంి 

(ఆ లి పొ (sy సూర ఇ త్వాదెస్థలంబులలోే నకర్మక ధాతుకి9గూవి శేవణంబులు 

సయికము ద్వితీ శూంతములేయగునని ఛాషాపరిపా:ీని శేషము. _ ఏవిభకి, యు నిరూ 

పింపు శక్ళముకానిచో సామాన్యము గాల బాతిపదికార్హ మందు (ప్రథమావిభక్షి యే న్యా 

య్యం1 గాన (లెస్స అను పీగమావిభకి కం మెం బగంబ్రైన కానుశేబ్బ కకారంబునకు 

సంధి. ప. ౧౩ సూత మున నిత్యంబు గా సరళగకారం బై పెరూపము సద్ధించె, ఆసర 

దేశనూతం) ములో బహుళ గిహణఫలం చే మన (గా నిట్టక్రి యా వి శేమణస్థలంబులలో 

సరళా దేశనిత్య త్వార్త మని యొటుంగునది, 
+ రాళ్ళు 

“న్యాయ్యముగాను” ని శేవణమైన పుడు *ధర్మపథ్యర్థ న్యాయాదన పేల”. (అర 

పాఠ సూ ౯౨) అనునూశే9 మగత దిషిణ్భయకారయుత్రో నుండవలయం, న్యాయము 

నుండి తొలంగనిదియని యర్థము, “న్యాయ ము గానున్న ది” యని మయీకయకార ముతో 6 

బలుకుట యవి'చారి కగనుణీయ ము. ఇచ్చు చేకయ కారముతో నున్న న్యాయ శబ్దము 

వి శేవ్యుమే కాని క్రి)ియావి శేపుణము గానిరదు, కనుకే యప్పకవి ౨న యాశ్వాస 

వుండదు న్ కశృయ్య జయ్య న్యాయ్య సా హాయ్యసా న్నా య్యధాయ్యపా య్యములని కాయ్య 

' మునను! గం్పయ్యు శబ్దము నను గి య్యలు గలవని. తెలిసి పాోోసములను నిలుపనలయు” ఆని 

1, నిరూపింఛెను, విశేవ కాద కర్షని శేపములయంచే త గయ్య్యాదిళ బ్దంబులుయ ద్వ యవి శిష్ట శినంభు 

+ అని యప్పకవిగారి తౌక్చర్యముగాని, యస్థాంతరమందు , శయ, జయ, 3 న్యాయ ఇత్యా 

.. డులేళయకారముతో కాన్ని యుండవనికాదు. శచూడణాను” ఇట చూచుధాతు _ 

వనన ఈం ళం, వ 'మార్ర్రతాన; నుజీవర్లకంబును ౯౧ వ న్యూత్రేమన (యాచ్చు నకుచూడ్ను ... 
a ద క నయనాల లా టా బైటా సా. = - - 



Ag a wud ఫీ జ 

A08 బాలవ్యాక రణగుస్థార్తప్ర) కాశీ ర్ 

వ్యా రిం పరి, రో౬ స్యూతముచేత ఎసెంపంబడిన ఊన్న కల, న పర్మకం 

బులకం చు బర మైన తచ్చృబ్దసకార ౦బు నకు లో పమువికల్పము గానగును. (ధాతు జవి శే 

ణంబునకు విభకి,విధానవివక్షుయందు సమా. పరి. ౯ స్మూకముచేతను తచ్చబ్దంబను 

(ప్రయుక్త ంబగునని స్మరించు గొనునద్శి “వంశుచున్న వా( శు” ఇచటసంశుభాకువుకం టె 

రో౬ సూ. న, వర్త మా నార్థక కే వర్ధ మందు (ఉన్న, వర్జక ంబును (క. పరి. ౧౪ నూన 

ధాతువునకు చునర్జకమును సమా, పరి. ౯సూ, న్య తన్భృబ్దాను పయో గంబును గలిగి 

పరూపం చేర్చండి. పత్షంబున6 (బకృతన్యూతమున తచ్చ బ్దవకార మునకు లోపంబు 

రాలా “వంశుచున్న ఆయు” ఆనియుండి, అకారసంధి సూ త్రిస్థబహుళ గ్రహణంబు న 

నిట సంధి నిత్యంచ్రైనచ్చి 6వండు వు న్నాండు” అనియేయా పంబగను, కాని(వండుచున్న 

యాడు* అని నైకల్సికాకారసంధిచే ననిస్ట మెన రూపాంతరము వెప్పలగహాడదు, కొంద 

జుం (పక్ళ్చతనూ(త్రమునం దచ్భబ్దనకారంబునకు లో పంబుగలిగి “వండుచున్న ఆడు” 

అనియుండ నిది యప దాదిస్వరసంధిస్థలంబుగా వున (అకారసంధిసూత మునుబాధించి 

సంధి, పరి ౧౧ సూ నృ అపదాదినిర్యసంధి రాయగా “వండుదు న్నాండు”అన్నరూ, 

పంబు సర్వనిసంబులను సులభంబని ఈం “బాహుళకంబుచే నిటసంధినిత్యంబు" అనిన 

మూలకారునివదచన౦ం బతి కేశలంబనియు శంకింతురు కొని యట్టనవలగు. “వచ్చుచు 

న్న ఓ వాడు” అన్నదిపదద్యయనుటి తంబు “వచ్చుచున్న” అన్నది యొకపవంబును 

క వాడు” అన్నది వీటో క పదంబునని తే? సీక్రొనపలయు, “వచ్చుచున్న” ఇత్యాది 

ఛాతుజవి శేహణంబులకం కె విభక్తి యాుప్పతిన్ని తచ్చప్టంబుతో సమాసం బైనందున 

లోపించినది. కనుకే సమాసపరిచే గ ంబులోని ౯ వ న్యూత్రమున _ విభకి,వివక్న గలిగి 

అయ్యది లోపించినను “నాధనము” ఇత్యాదులువో లె. బనచ్చేచకాలముందు చేకపదం . 

బుగానే చెప్పకొనవలయం, “నద్చుచున్న ఆకు” అనువోటు పదద్వయసంధిస్థలంబు 

గాన నపడాదిస్వరనిత్యసంధి చెప్పగహాడదు. అట్టు కానిచోోసచ్చిన -ఓ అది” అన్న 

చోటునం గూడ నప దాదెస్వరనిత్యసంధి గలిగి “వచ్చినది అన్న యేకళూపంబేయగు 

నుం గాని “వచ్చి నయది” అన్న ళూపాంకరము లేకండనలసివద్సు. కాన నకారసంధి 

నూ(తేములోని బహుళ గహంబుననే నచ్చుచున్నా(శు, వండినాడు. వండలలాం. డు 

ఇ త్యాదులందు నిత్యాకారసంధి యని యెొజుంగవలయు. “వండుచు న్నారు” ఇత్యాదు 

లయందు6 దక్కిన యుచాహర:ంములయందుం గూడ “్చద్ర్ త్రాగ స్స నూ(త్రప్రకి) కు 
ee మ wn క్ 

సు 



ఫై oh | 

J మూపరిశ్ళెధము. శీ00. 

యేంచుకొనఎలయు, గీ! తొంటివవిం గని యిష్పృడు వోంచి పొండు| సుతులు రా జ్యంబు 

'సేయంగం జూాచినారు! నాకు నీ(దీణు చీయింక నాంటిమాఐ! లెక్కడివి దో:-ఖిష్ము 

లీడిష్క సుమ్ము! ఉద్యో, శ ఆ! గీ! చనుశెయిమ్మాటలాడ సజ్జనులకాండు! పుట్టువులః 

తోడ నీవునుబుటినాండ। నబ్దుగాక యహీనవంళాఖివాతి! నైపతిన్తికవగు నన్ను నడుగ 
లు య ర. 

దథశ॥ విరా, ౨ ఆ|| గీ! అంకశౌ ర్యాశ్రియంబైినయట్టి మేటి! పీడునాకాహావస్పృ 

హాన్వీతధామ' కాంతింజూ ఎపోయెవసని కద "నచ్చి! నాలక నెటీనూవు మదనుగుణ్మ క్ర 

మమ్ము] ర". ౨ ఆ|| (౮మాయణార్థమందు (వచ్చినాడను? అని యేకపదము భార 

'తార్భనుందు వచ్చి = ఏ"తెంచి నాండ = నాంజే అని పదద్వయము. 
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విలతుణా న్దాభిదాయకంబులగు నీ సీయవి శబ్ద పల్లతేబులు నిండు 

కరూరుచుండు - నిలుచుంకు - పరుండు - పన్నుండు _ఆంశొను 

ఈకొను - ఈయకొను - ఇయ్యకొను _ రక్కొ_ను ఎ తెక్కాను _ 

వేకొను _ మయికొను - మేలుకొను - మేలుకను _ మేలుకాంచు 

అలవడు - వరుప్రడ్సు - చొప్పడు - వెలవడు - తల్పప్రోయు - వాపో 
oi (are ph, Uy 

ఆతపోవు - కొంపోవు - కొనిపోవు - విజయంచేయు - కయి 

క. _ తూప్రొడుచు - ఇత్యాదులు - శబ పల్ల వంబులు. 

వ్యాధా త్వాదు ఎకు = = (క్రీ యలు మెయం చ లెనవానికి (ఆఎశబ్దమ చేతను నో మవొచ 

% 

కములు (గహాంసలుడును ) ధాతువులు = (క్రియలు జక పటుప(బ కిన చో శబ్దద్వయ | 

“మేళశనంబునకు 6 బూర్వమందున్న యర్థముకం'కె నిత రార్భము బోధిందుచున్న వై య 

య్యవి వ్యాక రణపరి భౌహంజేసే ళ్ పల్తనను ను లనంబడు. తనలా ననేక శబ్దంబులనుండి 

చిగిర్చినవి ' (ఆంకోరించినవి యని భావము. ఉదాఎ-(౧) కూరుచుండు' (కూరి చి 1 

ఉండు) శ్రేవలకూరుచు ధాతువునకుం (థ్రీ నుపడుట యర్థము. (కియాంతరమేళనానంతర 

మందు ఘూరుముండు = ఆనీనుండగుటయని యస్థము వలకు *మయ్యె. కనడదుచుం గూ. 

రుచుండుచును” కానీ XX ఆ. (౨) నిలుచుండు (నిలిచి 1. ఉండు) నా నిలంబడియు ండు, 

రతి 
టన ఓ 
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ప లపాషక్ కరణగు ఫార్తప కానక, జః న. లూ 

శ్రేవలనిలుదుధాళు పు నకు, (ర నిలంబను ౨ (i బతిష్టిస్ సగం (9) ఉండు (ర) "నేసి ంచు 

(4) అ అడ్డ పడు అనిన యెసీకోరనములం గలవు కి ఇ తీరము మళ గించినపిమ్మట 
ష్ణ 

, or శో 47 wont అ రో ల ఖ్ లో (. ల జ నిలుచుండు” శబ్దమునకు నిలంబడుట యొక్కటిరు యగ్సి మయి తీక్కు.0గలయర్ర ములు 
" ఓ 

స్నురింపవని “తెలియునది, ప. నిలంబశట ోనిలుచుంను” అన్న భాతుమి 
రో 

| ఫంబునకును నరమెొ నిగ నను తక్షిన కప తపి మగు” aq జోగు స్య ము గీళబ్దంబునకు 
|! % 

(సి nr గా i} ఓ 

శబ్దపల్ల ల్ల వత్వావస్థయందు జృరంవకండుటడే విల పార్థా? / నాయక త్విమని తగియందక 

నది. ఇకే తేక్కి_ నధాతువులకును సాక ర్యంబున విల. క్న కకార్గబ్ శప పూ? ఫీ ంపపలతయు 
co , 

ను, (3) పరుండు;; పన్నుండు (పడి _ ఉండు) (౮) ఆంకొను (౨కి కొను) య. 

ఆ.కొని యేడు లే జి బుతీలన్న ముకే క త్రనథఫొంగులాగ6 చె।బ్లాతటసోలుచుండిడ: నిజాం 
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హీ యంచడుగంచేరు నె కాలిన సొట్ట కెప్పుడుక్ | భర్భ్భహరి నై ౦". ౨౧ ప, ఉ|| ఎండ 

అటిట ws 

గనదుడలా శీజూడండేగ చా! నొ కలనా విభంగభ యసలస్ Hr గా న్నక యందే! ఎకొని జే Ga జ రు 

ఖ్ 

రు వానకోర్సి తనయిల్లు( ప్ర ఎ *సముచోట నాకంయా | కొండునలంగు మన్ని దురకుందటి ద 
Wrat md రాట శరన మ వన్సాక్యాను 

య 
స్పెను డప్పివు ప్టైనొ| క్కి_ం౦ంఉనయెట్లొకోయ.నక కార్యముమ ట్టినచోటనేవినా! తండొ 

కొచాయ(జూాపినను చత్పరతంబని నేయుటొప్పగకా॥! విర్శాం ఆ.. (ఇట *“ఆంకొందును” 

అనుదానిలో దకోాళంబు సన్న పెనున్నందున (కి. సరి, కా స్మూతీమున డకారం బే 

కఆ(కాొండు” ననియగ్చు (౧) ) ఈయకొను ను (ఈయ = అ మేకు ఆ కొను) అంగీ” రించుట 

(=) ఈకొను (౭) ఇయ్యకిొను ధాతువులు శెండును చెనుకిటిదాని యాపాంతరములు 

(ర) రక్కొను = శెక్కొ.నరూపొంతేరము (లేకు కొను) బర్గీష్ణుటు. ఈ || పస్కెరవిం 

టి శాజునగభాపునితో సౌడొరించి పడ్డ'నాం ఊక్క.డనుండితీ వు 'సుధుండక్కదనుం డెను 

నుందమా రుతేం బెక్కాడన, ండే సిస్టవడరమిపు ఢాత(డాడ్భష్థ్య శేఖ రక్కొంని క మ్మ౭౭౦ 
(ai 

(బతీకి ర (జ్ఞనఇర్గ యిని రుగా! శం! విజ, 3 || (౯) (తేక ను ( ((_తేంచు + 

చంవు; ఉ|| అక్కలు తం డిలే? ను ముస ఘు శ్రియి! బెంచిన నతాను ని "మ్మెయికా | (_దక్కా 
Moen 

గాదశండు సమద ఏ భు కాబల స్టా ర్యళా లియె! యిక్కడి సేనల జక్కండి చెేవియు.జూతు 

నకాకగర్మకు! దక్కు. టకోర్వ ంజాలుదునె సర్మజాళము లు (క్రహరకర్ములే॥ సీపు శ్ర 

3. (౧౦) 'మేకొను (యే = శరీరము) ఇ కొను = సమ్మతిందు; ఉ|| అక్కట కౌరవా 

య్. మహాంకాః 'ఘం'కెడునట్లు. స పుర్థునిం!, ప్ొ ర్యా-రుం డె "జనం గేశనపాతీ' శ క్రి ఢే కేన 
re me ' /. , ' / mer | , , TT TT a 
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య్యె న జజాసుం! న. పెక్కిన 

పాండు నందనుల య్ డ్రె ద్ శ్హ్ యు. దానెబుంగ లే! ఉద్యో ర ఆ 

(౧౧) మెకొను (మై 4 కొను సమ్మతించు; i ౨5) "మేఎుకొను (మేలు + కొను) నిద 

చగియు (౧౨౫) మేలుకు = ని చ్రలేన్యు | షు నానొవుంగాలమా గద్ధ] గానధ్వ ను 

లెసంగ వే ములుకని విక. ర ఆ, (౧౪) ములుకాంచు “మోగని! దారతినొంది మేలు కోంచి 
FT PRETTY] 

లో గకంబులు గావింప6 జలం! భార. శాం. ౬ స్మ (౧౫౮ అలవడు (అలవు = పరిశ్ళ 

మ్స అ ఫ్యాసమను త్రష్ క తలప గయల వ్వులక తనం! దల కెక్కె_న్నార యనువిభంబున 

హరివా|రలమ టి ట్ర్ శే రికి! నలఎడితిమి నన్యత యుల మెతిమి నరణిజా!! 
మ డీ 

చారి. డ ౮ ఆ [౧౬] ఏర్పడు [ఏర్చు = చక్కో_(బజిచు] 4 పడ్వు= వేటపడు; అనని"సే 

ర్పడనాకు( జెప్పవలయు” భార డో, ఎ ఆ. [౧౭) వొస్ప యు [చొప్ప పడు] 

అల పలి తాపం! 

సరిప ఉ|| ఎక్కడా భోనవచ్చు. గిరులేనియు6 గాననభూ ములేనింయా! శెక్కి.యు6 
ww 

జొచ్చియుం! బగతులే జెజంగిటి ఇలంబునంగల | లాక్కు క తేక్కు_రటుయిన  దుగళాతి 
, ఆతి ఈ బలి 

చా టిలు(భో: సీ మే! రుమ్కు. సంభోరినకా జు తియుండె జ రో రిబునునీం కో? 
న క్ష గ (క 

బొప్పడుక | శల్వ ౧ ఆ|| [౧౮] వెనకు [వె , పడ్యుబయలు జేబు 311! నలుండును 

ధరణీ రాజ్యము నలంగ్యంగ సగ్యంబానపహృతం బెన (6 గడుకా! దలరదమయంతి. దోడ్కొ- 

ని] వెలబుభడియెన కేవ రా జ్యవిభనర్యుతు లై =| ఆది ౨ ఆ|| [౧౯] తలపోయు [తలంపు 

= పోయు] చింతింను;[౨౧ ] శాపోవు[చాయి --పోశ్ర]నీ స్స క|| అని య కుగుదుండ 

బాలి క్ల | కనునూలం ము మ వెదవినిడిచి కటకట వాసో! యొను 'మొగ్గవాలుచందం! బున 

నడుమొగ ఇతి కానుచుంబో్తులమా (చకా కళా ౬ ఆ|| [2౧] ఆపోవు [ఆదట 1పో 

వు] [౨౨] కొంపోవు (కొని _. పోవు) తీపికొనిపోవు; కశ చంపినంజంపుము నన్నటు! 

కొంపోకుండినను జాబు! (సభా 3 ఆ|| (౨౩) కానిపోవు! వెను" టిదాని శెపెదటిగూ 

పము; (౨౪) విజయం. "యు (విజయము __ ఫయ్యానచ్చు;పోవు |మసకితి రి విచ్చికకథా। 

రప నృత్సిందడి 'వెజుంగ ద యనుప్టా| ' ' భనుయ మరెక్యానభోము! ధ్యసమాప పంబునకు6 దర 

తయర రదమువ న్నె an నిజ యుండె దము లకు నిర్వ. డట (౨౫౮ శై నాలు (క ఆసనాలు 

” Ay 
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419 'చాలవ్యాకరః: గుహ్తార్ధప 9ికాన్సీక్రో, 

విక్క. రా ఆ ఇట్లు శబ్దపల్ల నంబులు విలక్ష కా ర్థయులం చెలుప్రునన్న యంశేంబు విశదప 

లుప( గవి ప్రయోగంబు లుచాహరింపంబడిమొు., సంస్కృత భాహణయందు శబ్దపల్ల వములి 

న్న వ్యవహార మే లేదుగాని యే శాదృశశబ్దంబులు గలవు ఉనా. బృహీ శభవతి నీ సళ 

రోతి, సత్యాపయతి, పు పుషతీయఖి, దుఃఖాకరోత్కి ఉపవీణయతి, అనుతూలయల్కి ఉప 

శోకయతి) ''సంసర్మయతి; విరజీకరోతి ఇత్యాదులు భాషా సాదృళ్ళంబు కొనంపడ 

లిఖింపంబడినబి, 
a | నీ 

a | 

[10 సూ... చేదర్ధ యోగంబునలృట్టు టునకు లిట్లగు, 

అబుషీశ్వరుండునచ్చె న్హాఫలిం చుం గార్యముల్ ॥ వాడుజేఫు 

వచ్చెనేని నీవు 'కార్యంబుదో రంశొనుముం 

వ్యాయా చేదర్థ మనలా "హౌతుహెతుమద్యానంబు. అట్టి కార్య కారణసంబంధము 

దోంచయచో భవిమ్యత్కా-లవాచి ధాతునకు భూకకాలరూపంబ. (సధ మోదాహరణ 

మందు మ నీక్వేరు(డువచ్చుట కారణంబు. పనులు చనెడణివేఖుట కార్యంబు. కాన్రున( 

కారణమైన య న్యాగమనమును చెలుపు నట్టి వచ్చుధాతువునకు భూశకాలయూపంబు గలి 

7 వద్చుధాకువు మైని నాకారంబుచేదర్గప్రతీతిం చెలుప్రునని యొజుంగునది. రెండవయు 

చాహారణయందు (అపు) వచ్చుటకారణంబు. పని మొదలు పెట్టుట కార్యంబు. వాడు 

వచ్చినంగాని కార్యనారంభింపవలదని భావము, వచ్చుధాకువునక చేదర్ధవాచకంటైన 

యేనిశబ్దమళో సంబంధమున్న ందునం గార్య| ప్రారంభ కారణం'బైన  వచ్చుధాతువునక 

ome 

శ్వూతటాప, పంబు గలిగెనని తెలియందగినది. 

EF) ఎట్టియప రాన మొనరించి చీని తన్లి | కొడుకుశపియింప దెబ్బంగి( (హూగోబుద్ధి 
or Pa 

~ : నతి భసక్యంబాం చెప్పు "షన న్వ్ తెవు నీవు! నావుడునుకాపఫీతి నన్నలిననే వ. 

టో Mi కారీఖండము. 

అ మాయలు నిల దజ్లాలములు మాధవుండిందును గొన్నిపన్నినం 

.. . భాయవ్రరక్ణాలెప్పుడునవారణ నీవెటులాడి లేనియుకా. 
sud 



| 
/| (| 

( 

Ala బొల వ్యాక రణ గువ్తార్ధప 'ప్రుశాశిక, 

తోంచాహరద ముగ గీరి తిగా వాక్యమి ముర ృనచో సువ ము నుంచ ను, క్ల సన వరములు 
ra ల 

జాసప్పుడు త|జ్ఞనకుం డరుబెంచి చూచుజనాలకు ననుఫా! వఫిరూధిమానితానం | 

తనవోత న్ు గ వౌనం? rt రిణాలాపమయుక | రాఘ రది. నమ దుమా సుతు 
గ్ న An 0 గృహా ఎదిపుత్సు 

లున్కా దు9పనుండు తన్ను అ చౌపదీగ వాన అము స 2 చ్వెననీ యన్వయము, షం 
* 

షి | ల | 

సంయయా. ఆగ్మెగముతో సంబంధించి యేశవసనొంపము గా నున్నది గాని తనయుల 
భి | 

సముచాయమునంజేసీ బహునభనొాంతముగా నుండలేదము. ఇట్ట చేక పి మోగం? సమునఇయమునంవస  బహుుననసనొంపముగా నుగంలయి. షు పు రొ గ 0M 
త్న నా 

భార ఆ దిగర్తంథములయం దున్ని గాని గం విస రంబునకు ఏతి శ్రైద, 
[| ట్ 

ఖై న ల || . . 
uy, ప్పి క yO 

(21) సూ అతః గబ ఛాషదులకిందు యో గంబు చేదు, 

భూ_సృ -క్స- శేక్ళ్న - లోక్స _ లోచ - సచి- లప - 
లి ca మి ట్ల 

ఇత్యాదులకు గతివిరహితంపజా లగు థాతువులకీభాషం బయో గంబు 
, ల్ 

లేదు | పి - పరా - అస - సమ్ - అను - అన - నిస్ -. నిర్ - 

_ దర్ వి- ఆజ్ _ ని-అధి _ అపి - అతి _ను _ .ఉద్ - 

జస క్ు అలి చూ ష్... ॥ nr ద్యారా ‘ శ 

- సః _ పరి _ ఉప _ ఊరీఇ)భ్భతులును సాకు క్పషభృతులును 

గతిసంజ్ఞుక ంబులు, పాాానలిగువ దిరెండు ను సర్షంబులునాంబడు | సభ 

వించు - ఆనిర్భవంచు ల ప్పసరించు ల సంస్కరించు - భాన్నీకరించు ల 

సామోత్క_కించు - అతి"కేకించు - ఆలో'కించు - ఆలోచించు - పపం 

చించు - పృలపించు . ఇత్యాదు లార్య స్రయోగంబుల నెజుంగునది' 

వా. పెనింజాప పంబడిన పాదు రునది లెండును (కీయా యోగ మందు నతిసం 
A ge - భి 

జయు నుపస శసంజు నుం నలని యను. మూల కంబు నందు నూరీపిభృతులకును, 
ఇ. న్” (షా లి 

సాము క్చ్యభృడులకును గతిసంజ్ఞ జ్ఞ యాన్నట్లును పో గులక నుపపర్దసంజ్ఞై వ తరమే యయుః 

Er న్నట్టును నిభశింపయిడినరీతిని 'నోంయమిన్నది. ఖః నటి యుప స శబ్దంబు గతిసంజ్ఞకుం 

గూడ ముస అత్షణంబు; లేక _యావాక్యంబునకు _ నీదీతిగా నన న్భయించు కొ నవలయు. 

కడప పసర్బంబులు నా బడి _అనుమూల దాక్యమందు సముచ్చయన కారంబునమ6 (బగ్లే 

ష్ము సేయవలయమును. WE పసర్గంబులః ను నొంబనుి అ అనిపదళ్శేవము చెప్పి కొన నంగగు 



అ వాాల్యాల్న. 

క్రీయాపరిచ్ళదము, 419 

ఉపసర్దంబులును = ఊపసర్గసంజ్ఞ గలవియును సముచ్చృయ ము తను నూరీ(ప్రభ్భ తులకును యై 
పా కాక రభ్నతులకును ముందు గాం జెప,0ంబడీవగతి స అ ననుపరి చి పాగిడుల సాక్షా పభ కుంల ను ముం జెప్ప బడినగతి సంజ్ఞ యిటు ననుపర్శించి పె కద 

క్ర గళ్యుపసగ్త సంజ్ఞ లు శెండునుగలవైయని యర్భ నగును, అట్టియ ర్థశే ము కానిచో 

డ్ 
బున గతి సంజ్ఞ్యాక బ్రం। బులచేతం బర స్క్లరిం పంబడని “గూ, (పభ్బతిభాతు ఏన్రులకీ తెలంం 

నందు బ్రియోగంబు లేదన్న ౦దునం బ్రాదులకు గతి సంజ్ఞ లేమించేసి ((ప్రసరిందు 
వూ 

ఆలోచించు ఇ ఇ త్వాదిపీయోగంబులు “తెలంంగున లేకపోవలసివచ్చును.. కాన ఢాన్యప 

గ్గ స ( స ష్ అ జరు Moers 
లాల'న్యాయంబున నిట నుపసర్హ సంస వక్కా_ ణింపంబడ్డది గాని గతిసం జయే ముత్మింబు 

“ఆవిర్భవించు” అవికా” అన్న శబ్దంబూర్మ ప్రభృశుల లోనిది గతిసంజ్ఞగలిగి (ప్రయో 
గార్డు ంబయ్యె, కథనీ కరించు” ఇట భస్మశబ్దంబూరీ (సభృ త్యాదులలోే లేసం.మున 

గతిసంజ్ఞ లే కన్నను చ్విపంత్య3హాంతము గావున “ ఊ య్య్యదిచ్వి డాచశ్న” అసుసూ. ౦ 

బున గతిసంజ్ఞ గఓగి (ప్రయోగ యోగ్యంబయ్య. ఇట్లు స్వీకరించు. బిహ్మీ్భవందు. 
సీకీభవించు, ఇత్యాదులు తెలియందనస, కీ సాక్షూత్క రిందు” ఇబ్లు నమళీ, బ ద్ద్టిము సాధ 
త్చలభృతులలో నిది గాన గలిసంజ్ఞ గలిగి శనమస్క._రించు” అయ్యొ. వి విసస్పిస్థలంబున గల 

సంస్థ లేనందున కనమాకరించు” అని కాదు, సామ్మాత్త సృభృతు లాక్ళతిగ ఎంబగటంబిసి 

ధిక్, హుం. మీం ఇ త్యాదిశబ్బములత ధిక్కూరించుు హుంకరించు, ఘీంకరిరదు ఇ 
త్యొనులు గృహీతెంబులయ్యె, మనళ్ళ బ్దంబు నమళే )షెన్యు( శ్ర మంటే కావున ననుస్క. 

రించు అన్నట్టు (మనస్కురించు? అని (పమాదంబున లోకులు (వమయోగింతును. కొంద 

టాధుని కులు జంకకుకిళంకులేని కవులు శు పా9ిషిందు) ఇత్యాదులు (పయాగిందుచు 

న్నారు.  అయ్యవి _ సకళంకప)మోగంబులు. ఆక సీ యాగ ంముల సజుంసనది” 

యన్న గూల బనంగన్మంం డాత్సర్య మేమన౯౬గా నవభాన ముతో నినుండు  ఈసూ 

(త్రస్టమయిన యగతిక శబ్దంబునకు చీక శేషము గాని లే; యా=నృత్తి గాని పేయవఎయా; 
ఇపుడు గతిసంష్ఞాకేట్ట విన హొతే ములమిున భి సములు నీంధు౭ (దిమాంబు లేనన్న గమొక 

యర్ధ మె కాం యగతిఫంబుం అవగా వశిర శకం న ౫ కప "మూళశ 4 ౩యుఖు కాని 

భౌషగులకు నీభాన యందు? (బమోగంబులే నన్న ను ర్రాంకర మును నగును కలి పయో 

గ ములుంం జె నేని గతిసంజ్ఞా ళబ్టగహి గా కంబులై నను సానువ్రలరిప్యికీ కూ తాక్సర్యయుు కను 

కనేజ ముంచు, ఈకీంచదు, భమి ముస్స్కరించు, హారి చు బోధించు రశ్నీంచు ఇత్యాదు శ్రి ॥ ) లీ 
అ.రేత్నీ సంబులంయ్మ. ఒజముందు, ళు ChE జయింప్కుఅతీక్నీ ంచు, దు స్భామిందు (| తలం 



అన మన్నై త్యం. ఆలం ఆ . ధ్యోతకమం) తె 'యందగినది.. 

dé చాల స్యాకర భా గు పార్థ బ్ర కార్తీక, 

సగతిక ములయి నను గని పెమోగా సెవంపునంటే నీ దుసతిక ములయ్యెనని నూ తే కారుని 

తాత్పర్యము సత్, అలం పురః, తీరః, ఇత్యాది శేబ్దంబులకు విశేపసూక్రంబుల సం 

ww Wr గా ళో ’ A ల్ని (| ఆగి : 7 శో ఇ స్క్య్చలీ వ్యాక రణంబున గతిసంజ్ఞ విధింప6బనీనంనున సత్క_రించు ఆలంకరి దు, పర 

స్కరించు, తిరస్క-రించు, ఇ త్యాదములార్భసమ్మ నము లైనవి యని ఆేలియందగు, 

1929 సూ... నలయా(దికియలకుం గర యగు భావంబునందు 

నుజియగు.. 

“వలయ్యాది క్రియలకుం గర్భృభూత కి)ియావృ త్రీయగు భాతు ' 

వునకు నుజివర్షకంబగు | వాండుచూడవలయు _.  నారలుమూడంగా 

వలయు - సివచూడవలయు య మోరుచాడవలయు -  చనుజూడన 

లయు - మేషముమాడవయు ॥ మనముమాడవలయు - వలయును -_ 

వలదు - కూడును - కూడదు _ చెల్లును - చెల్లదు - , తగును _ 

తగదు - ఇత్యాదులు వలయ్యాదులు. 

_వ్య్యాం-వలయా, వలను మొదలైన య్య, క్రిందిగణములోని ధాతువులకు6 (గయ 

యేకర ర గానున్నచో నట్టి (క్రియా వాచక శే బ్దంబునకు నుజీనగ్సక ంబశును. సూర్య మందు. 

డు కుర్భ భాపల క ణార్భములయందు రో౦ సూ గ్రేయుననజీఐర్లక యు విఫింపయిడినది ఇపుడో 
శ్రయకుం గర. ఎ శ్వార్థమందు నుజేవర్గ కము విధింపంబడ్డదె యని భేదము తెలిసికొనన 

లయు( (౧) జూతి (౨) వ్యకి (3) సంఖ్యా (6) కాల (౨0) కారక ంబులెదును ధాతు 

వనర యర్భ మాలనియు, దీనిషోంది (ర్యుయుకు త దృశార్థ స్ఫృనకర ములో సహో 
....యమగననియు (ద్యోతకమా) (క్రి, పరీ. ౨ సూూకేము _ విసరించుతజిని జెస్పంబడియె, 
| .. కావున్ల ధాతువు సకు సహాజానమెన సర ర్చృల్వేమును నుజేసర్జశ ంబు సురే రించు(నని 

థి 

య సన ఉం వాయు చూడవలయు? అన్న వాక శ్రింబునకు వాడు చూచుట యావశ్య 

మనీ యర్థము. తవాలడుగి. అన్నశప్టమ. చూ మెధాతువునకుం గర్తు గా నన్వయిఎమును 



తయా 

చూడక అసునది ఎపలయుఫాతువునకు6 గర గా సంబంధించువని యెజుం౧సనది. ఇట్లు 

క వారలు చూడ గావలయు, ఇత్యాది వాక్యములయందు క సారలు"* అన్న బహువచ నాంతి 

ము చూదుధాకువుతోడను చూమధాతువు కర్త గావలయు ధాకువుతోడను నన్వయిం 

చును గావున వలయుధాతువు సదా యిక కవచ నాంతముగాసే యుండునని తేయం 

వగు. గీ నిన్ను నిత్య సత్యనిరతుగా నెలిం యి] కార్యమునకు నలనుగ లుగు మె ణీ(? 

పనుపవలససి దూత భావమేకీంచి | దేవహీకము దీని దీక్పనలయు॥ ea.ssllsl అప 
a 

నది యట్రైనదై దెపము! దగనిచ్చినయవ్వరంబుదఫ్పు 'వమనకుక | విగతేభయ వాసయోగ్యం! 

బుగనొ క్క దంెప్పుమిపుడ పోంళగపలయున్! విరా ౧౮ఆ| గీ! పలదుకుక్కు్లలవిడువంగ 

పలవదేయ! నడిచి 'మొలపిడియ మ్మున( బొశునవచ్చు | బంకమునగొరిజదెగంబకి పఖిప 

లేవు! మున్ను లీవ్వేళ ేగటిమన్నులందు! మను ౪ ఆ, పద్భుధాతువువల య్యూదుల లో నిదని 

తెలియందగినది. కనుకనే యీపద్యములోని ఫా శుసశేబ్దము “వము " నకు గర్వ మొనది 

చ అస ఇ ఫె గీ ఇ కా వ సజ = mw | 

ఇట్లు చను. ఇత్యాదులు చ యిన్శూటలా సజ్జల కాండు కు | పుష్టువుల 

తోడ నీవును బుటి ట్రీ నాడ నట్టు గాక పయత నుం నై (ప్రత్యివకనప నన్ను 

నడుగం వగునె॥! విం ౨౪|| గీ॥ సర్మబేవక నీదుసక్క_ర్మయు నకు। మెచ్చి యెంకయు+ 

(బీతిమై నిచ్చినట్టి పరముగబుగంగ మన మేమివర్హ నమున।| నెనటనుండి న నొొరులకు. నెజు6 

గనగు'నాశీ విరా ౧ ఆ|| (మూలము) సకర్మక ంబుసకుస్వ హా పేర ణార్టంబులు రెండును 

గొనుపడ్వనుబంఫ ంబులం దొక్కొ-క్కు-టితోడ శెంటితోడం గూూడుచోనగునవి తగా అం 

గూడ రూపంబు లెలిమివనయ్యె! వాని సాొవది నుదాహారిం చెన, 

('పసూఏ9నృతీి యందు) 
రులు అనె 

క్ రర్షికముః. . 
వారు 

'మెతంండు - నంటకమరీను- వంటేరు. 

ఆశ నేన పదకర ,ఏర్జకము, 

మైకుడు _ వంటకమును *- వండుకొొనియను 
( 

రం 
న. (Free on Ae అలా లాడాలి ల a) ' 
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థి 

మైత్సునిచేత _. వంటకము _ వంకణబడీ యెను 

ఆత్మ సేపదక్ ర్మార్థక ము. 

మైత్యుని చేత - వంటకము - వండుకొనంటడియను 

చేరణకర ర్ధకము, 
జవ 4 

వైత్యుండు - మైత్రూనిచేత _. వంటకమును _ వండించను 

'ప్రేరణాత్మ నేపదక ర రకము. 
రా qm 

మైత్యుండు _ మైతుునచేత _ వంటకమును - పండిచుకొనియెను 

స్రరణకర్నార్లకము. ప్రేరణకఐ శర్థకము 

వెత” చేత య మైత్ఫునిచేత - వంటకము - నండించణబడియెను 

శ పదక ర్మారకము. ప్రేరణాత్మనే దక ర్మాగ్గకము 

మైతు)నిచేత _ మైతు్ఫునిచేత - వంటకము-వండించుకొనంబడియెను 

వ్యా, సకర్మక వై మున నండుధొతువునక్ు స్వరూ పార్థ మందు నాలుగుథూా'ఏ ౦బులు 

నిరూపి ౦పంబడునుం 

స్వథా పౌర క హటూ పము, పండేను (౧) 

అనగా సేరణార్భ ములేనిది 

ఆక్మచేప దార్థనుందు6 గొన్వనుబంధ ముక్క_టియే 

: ! నేర్పటం, కత 64 4 టి ఉ 6696 6 4 1 భర తటి 42 , వండుకొనియె (౨) 

కరా శ్రర్గనిపక్షుయందుం బడ్యనుబంగం బొక్కాటియే 

న. (5 

శిండును గూడుచో అనలా 

అక్కనే, పదక ర్యాగ్ధము లుభయంబును వినక్నీంప(బ 

డగా, ans (2044ల కండుకొన బడియెను (6) 
న. Wawa ce weer me awa te ey shaw 
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ఇట్లు స్వరూ పార్గక రూపంబుదక్కు6 గొనుపడంశజ్దింబులలో నే కై కళబ్దసంఘటన 

చేతను, నుభయశేబ్దసంఘటన చేతను మూండురూపంబులగు , 

ఇంకను సకర్మక మెననండుధాతువునశే "ప్రేరణార్థనుందు నెలుగులూ పంబు, 

లును జూపం౦ంబడును, 

ఆబ్స్ గణార్జ కరూపమయుం..నండిం చెను. (౧) 

ఆత్మ చేప గాగ్భముందు( గొన్వమబంధ ముక్కు_టియే 

జరగా... 004000 04000 = గుండించుకిొ నిరయెను, 

క్ర ర్మాగ్ధనినక యందు6 బడ్వనుబం శం బొక్క_టిరో 

చేర్చలా .4420 040. 4446446, ,వండింపండియొను, 

ఆత్మ నేప జక రా శస్థయ లుభయంబును వివశ్నీంపంబ 

దల. 00040090 ౪ 
,నండిందుకొన లబడియె ను, 

ఇట్లు స్వరూ పార్షక ము (సం డేను "ప్రీరణార్గరూ పము (నండించెను) అన్నవి 

గాక తక్కినవి కొనుపడుళ బ్బంబులు పర్యాయ ముగా ఘటన చేతను యౌగపద్యముగా 

భుటనచేతేను ౬ రూపంబులగు, 

స్వరూప మేర ణార్భక కరూపంబులు రెండును గూడలా నన్నియు నెనిమిదిరూ 

పంబులు సెనిం జూపినవిథంబున6 చెలియందగు. 
రా 

(Mo నూ చే, కొనుధాతువును రో౭ నూ_--చే, పడుంజియు. ' చేర్చయుకును) 

128 సూ గలతిబుద్ధి : పత్యవ సలాక్ట కాక క ంబుల కప్పే 

శ్రంబగు. రణంబునం గర ర .యగునది ప్రరణంబునం గ 

పొందు మొదలయినవి గత్యర్థకంబులు || “తెలియు మొదలయినవి 

బుద్ధ్యర్భకంబులు |] తిను మొదలయినవి ప్రిత్యవసానార్థకంబులు || విను = 

చెప - చదువ - మొద్లలయినవి శబ్దకర్శంబులు | | అకక్మకంబులు 



490 "బాల వ్యాక ర: 9 గుపారప 0) కాశిక 0 
జాగ 

ససిద్ధంఖులు || మైతుండు గ్భామంబుంపొ 9 చెను _ నైత్ఫుండు - మె 
యా 

కుని గాామంబుంబొందిం చను |] లాంతిచోన మాత మీ క్క. ర్యంబు 

గానంబడీయెడి || మెతుుం దుప పుడమి నే అను _ మైకు డు మాత్యునిం 

ర్లు కమి చేసిం చెను 

గ జే \ రే ఇ | శ్యాయాగ యేన త్త ల్స్! [7 భపోప్ప సన. (గమనా రృక ధాతువులుపొం 

దుట యన్న యర్లమిచు.ను అని వెయాకరణుల సవ్మాతియాన్నందునం జొందు థి బ్బ మం 

"మొదలెనవి కేఖరాది గ౦౦థకర లమతంణున కస సుఖుంపోస్ప 8 ఇత్యాదులం 

దుం గాక శక్కినచోట్ల గమనములేక తేమయర్థ ము సంభవింపనందున నత్యర్థ 
కములు! పృత్యవసానంబు = భకణంబు!! శబ్దము కర్మకారకంబు గా గల ఛాతు 

వులు శీబగర్మంబులు నాంబడు! మాటను వినెను. పాళయును జెప్పెను ఇళత్యాదివా Cc) 

కోయు లందు కరారక ద్వితీ:యూ ంతము భై న మాటయు పొళమును అక్షరమూప మెన 

ధ్వనులే కాన, విను-వెప్పు ఇత్యాదులు కబ్దక ర్మంబులయ్యె. ఆకర్మకధాకువులుసంస్కల్భృ 

తవ్యాకరణవ్యా ఖ్యాతలు శ్లో కంబున సంగ9హము గాయ జెప్పియుండిరి. నాని నిందుం 

బొందుంబలుచుచున్నాను! న్లో! (౧) నృ ద్ధి (౨) తయ (క) భయ (రో) జీవిక Ay 

వరణం! (౬) లజ్జా (౭) పశ్తా (౮) స్ధితి (౯) జాగరణం! (౧౦) శయన (౧౧) కీడా 

(౧౨) రుచి (౧౩) నీప ష్యర్థం। ధాతుగణీం తమకర్మక కవహుః॥ పర్ణిల్లుట్య శ్నీణించుట, 
భీతిల్లుటు జీవించుట, చచ్చుట, అజ్జించుట ఉండుట, నిలుచుట మేలా_నుట్క 

శయనించుట్నకీడించుట్కరు చిందుట, ప్రకా శిచుటయీియర్థ ములంగలధాతు వు లక ర్మకంబు 

లగునని యర్థము, నూతర్థమ_ గత్యర్థకాది సూరో్యోక ధాతువుల పఖమయోగంబులో 6 

శ్రురణార్థమ 'శేనియఫుడు కర్వరైనది సర ణార్జసమా దేశమందు. నర్మంబగును, 
కోత 'మైతర్టిండు" గామంలుం బొరదెను. ఇటుల బొందుధాతువు నకు స్వరాపార్ధము 
ఈదశయందు మెతుంండు గర మైనట్లు స్పష్టపకుమన్నది. “ చైచుంండు మెత్రని9 మ 

భారిమంబుం. బొండించెను” ఇషటం. బొందుధాతువునకు ౭6న నూత9 మున. బే)రకణాగ్ర .. 
ధి మ్మ న్రింన! క్కురెక్యె.. కాన 'బ్ర్రర[౦బు నేని ప్రాగ్వ ఏ*క్యంబులో? గర మొన మె. తుం 

రంబ మగల. Sipe re బకత నూకరిం యన ఇష కైనలంకణక్యా 

* 



క్రియాపరిచ్లే దము, . శశ] 

ఇట నీసూతే9ము లేకుండ సే మైత్సాదులుకర్మంబుతె ద్వితీయ నొందునని యిట్లు 

శంకింగు రుం 6 దా వైతుంండు _మైణుంనిం గారమంబుం బొందలగా6 "బే)శేచెను” 

ఈవాక్యంబులో ( బేల మధాతువు 'సక కర్మక ంబు గాన నీధాత్వర్థంబునక మెఠకుంండు 

కగ్మకం ంబె కాగ, సరి. ౫వ సూత్రమున మెకేేశేబ్దము ద్వితీయా ౦తే నుగుట నరతలామల 

కంగా గానిపించె కని, శాన ౪ సేంశేమ” నకు నీ వాక్యంబులో మెకుంండు గర్భం 

బైవట్టులే, చైతుంండు మెతునిం (గ్రామంబుం : బొందెంచెను! అన్న వాక్యములో సా 
అంటు 

త్రము _పేశేదుధానువుకక' బ ర్యాయశబ్దం బె షాందు ధాతువుక ం చె బ్రేరణార్భ క మైన 

యించుగాగ మంబున్న ందున( బార్య వాశ్యంబు నందుం బలె నిటను మెత్ఫుంకు కర్మం 

బగుటు న్యాయ సిస్టంబసదుండం బెస్ట్ర విష్ణ పేప,ణంబుగా నీసూ తారంభ . మనాపశ్యకంబని 

నక్కాణిందుదున్నారు, అదియుక ౦బ5 కాని దేసదక్తుండు ఆన్న మును నండుట క 

యజ దమనిం | చేశే చెను, ఆన్న వాకంనుందుగరాడ కమ జ్ఞ దు 0 అ డన న్నే వాక్య మం Nr బూర్వ వాక్య మందు మెత్ఫుండు 
టై 

వో టె నిటు యజ్ఞ దళ్తుండు (క జే చేమ) నకు గర్మంబెనంచునం (చేరణేంద గా? 

మాంతే మెన ప”ందిందుధాతువు వకు మెకుంండు గర్మంై కచ తుండు మెతునిం (గా 

మంబుంబొందించెను” అన సాలే యిట (బేరణేంచు గాగమాంతమౌావండించు. ధాతువు 

నకు యజ్ఞ దత్తుండు కర్మం బె “ దేవదత్తుండు ఆన్న మును యజ్ఞ దత్తునివండిం చేను 

(వండ బేశే చెను”) అన్న యనిష్ట్మ్యపయోగంబు సంభవించును. కావున నీనూ( తారంట 
మావళ్యకంబు, ెనింజాపీనవిధంబున6 [బకృతన్యూత్ర మక్క_రలేకయే యె ్చెడలను 

(చేరణేంచు గాగమాంతస్థలంబులలో ( గర్హ కర్మంబసదున్నంచదున * పాపెె సత్యారభ్య, 

మాణో విధ్ధినికా యమాయ భవతి” (పొప్పించుచుండంగా6 జేయంబడిన సూత్రము ' 

నియనుముె యగును) అన్న న్యాయంబున నిప్రుడీనూ త్రము నయమార్థమగును, ఉ్యశ్య . 

రకాదిధాతువులే ( సేరణేంచుక్కు_గలవియెన పుడు కర ర్ల గర్మంబగును గాని తేక్కి-నధాతు 

వులు (ేరణేంచుక్కుగలవియై నను గర్హక ర్మంబుగాదు” అనిన నియమంబీ సూత 

మున్న చ చీర డును. ఇవుడు వండు, మొదలయిన తక్కిానధాతువులు (పేరణీంచు 
లి. 

క్కు-గలవియైనను యజ్ఞ దత్తు దత్తుండు కర్మంబుగాక కర్త గానే యుండి యా ఖ్యాతమువేత6 

జెప బడనందున [విభ క్ష శ౯లేమైన (క్రియచేత (ప్రథమాంశార్థమై దేవదత్తుండే యాకా. 
ని 

శీకుండె  యబ్ఞృగతే గత్తుండట్లు గానందున] కారు పరి. 3 స్యూతంబువ్ల గనభిహీతు లాను 



499. చాలవ్యాక కరణ గుపొరస రాంకీ క 
— 0H గ్ 

శా 

యజ నతునిం చెలుపునట్టి యజ దత శబంబుకం టు దృతీయావిభకి గలిగి క చేనదకుండు 
ఖా pn) షా ఆంది లి ఆవి అధి 

యజ దనగునిచే వండించెను” అనిన (పయోగమగునని దమయెజుంగునది, ఈనూూ త్రము 
జా -4 

నియమాగ్ధమని సంస్కృతవ్యాకరణ వ్యాఖ్యానములలోను నహోబల సండితీ సము 

లోను (చాయంబడినది. సంస్కృత వ్యాక రణంబులో దీనిమాతృక సూ! త మునొద్ద న 
Nal 

విధము లెన ధాశువులును (బేరణార్థకములైనపు -జెదుదాహరణంబులును స్పా గ్గమో 

న్డ్ రబునం జోపంబడినవిః శ్లో క్ష త్రూ నగమయత్సషగం! వేదాగ్గం సాన వేద 

యత్ | ఆశేయచ్చావృతం దేవాశే్టదమధ్యాపయడ్విధిం! ఆసయత్సిలేషృథ్స్వీం! యస్స 

"మే! శీహారిగణా తిః! దీనికి. (బతివింబంబుగాల బద్యంబొనర్శి యుదాహరణపందచకంబు 

సూపం బడును, క అరులం బొందించెను సుర|ప్రురి; స్వీయుల (శ్రుతులయర్థ మును నెం 

గీంచెక | సురలం (చావించెసుగ కా; సర నీజాసనుని శ్రుతుల జచెవించె3 వసుం! 

దర నీటెనుంచె శరీ! హరి; యాతండు నాకు శరణమనలక్ష్యుములౌ॥ వ నునుజిగు రాకు 

మేయాతతీ నోరి కెలంకోల చెటికుట్టినకా | ననర్వహశాఖలం గునకునన్వని. బాజుపికాం 

గనంబికం | బననయ మొప్పమాన్నుగతి న నాల్మేముఖంబు ముఖంబ౧౮౧హార్చిచుం | బన మున 

రించెసందు సుడిమాయ లుగా మగ నారిక్భత్యముల్ | వను, ఆ. ఇటం గూడుధాతు 

వ్రు పాండుధాతువునకుం బరాన్టాయము. (క్రి. పరి, ౮౦ సూతేమున కూడించు కూర్చు 

టలు రేక ఎభాూపంబులు, [ఫురుపహుప పీక ంబులేనమోమును ( (భార్య మోమునాగూడునట్లు 
చేసి. అనిధ్యిః రకము] సl|కపటపుని (చవోవుశలి గాొణిటనానుచు మోవి మోవింజే![రుషు 

చును గొన్ని రాత్రులు నరుందనియించె లతౌంగియంతేం ద! తృపటముగాంచియుం 

గనని కైపడి నట్ల యొనశ్నిం గొన్ని లే! లపువక్కడా పలేక్ష నగవల్ల న తానును నవ్వె వేడ్క 

.. తోక! కళా ౭ ఆ|| 

౧ _(యోవిని మోవిని జేరునట్లు చేయుచును) 

న. అనిచారంబని ప లు నోడుదుము ధర్మా భిజ్ఞ నీయ(గసం | | భవు(డణ్యున్న త 

౨ కక్తియాత్తడ వహీ ధారప్తగలుండు భా | గరాకకాహ్కయు.పామ్రడేనుడు 
స్ట్” /. కుండుండ ంగనీ! -భువనేశీక్వభరంబుం బూన్స; దనక పూరుక్ జను నున్యాత శ్ర బాకా || 

ర్క ఆది ఏల “జదళష్రాన౯? భార. శా తి,  ఇళ్యాదిస్టలంబులలో బూ ప 



క్రీయాపరిశే దము, శలేకి 

భాతువునకుల బొందుట్క ఫరిందుట, యనునర్థ ములు సందర్శసశేంబున నున్నం౦ందుననిచ్చ 

టను *బూను నకు పొందుట యర్థము చెప్పవలయు. అందున పాందించుబు య౫గమి 

చ్చునట్టి ప్రక క్ పద్యములోని (పర ణార్హక పూన్ను ధాతువు సమాజేశీంబున6 బూరుంటడు 

గర్మంబగును.. వహించుటయర్థము జ్ఞాప్యకొన నెప్పుక్ న్నచో “ నీవహోర్న” అను వా- చేపే రణాళ్గ 

కొణిజంతేవహధాతు సమా 'వేశమందు( గర్శకుం గర్మత్వని 'షేధమున్నందునని నిచ్చటనుబూరువు 

కర్మంబుగాక క్ట ర్త్యయె యనఖిహితు.డైనందున (విభక్త గ్టంతకిియచే నాకాంమృనుండు 

కానందున) కార. పరి. 3 నూకిము'చేత( ద్వతీ యావిభకి వచ్చి కష్టూరుచ. అని (ప 

మయోగింపవల సివచ్చును, పూనున కా దివ ర్లలోపము రాలా నూనునకు గరిందు ఇ త్య్యాద్య 

గ్ధములు కబ్దర త్నాకరమందు॥ ఈ ప్రయోగంబు (ప్రామాడిక బని చెప్పపలసిన చ్చునుకాన 

న సందర్భ్శవశంబున( బూన్సునకు6 బొందెంచుట యర్హంబశి యూహించునదె కఫిష్మం 

డు ధర్మజునకు నర్మంబు ల వినిపించెకా; జనని పుతునకు నన్నమును. దినిపించెక్ క 

ఇత్యాది ప్ర యోగ ంబులు కార, పరి. ౨౧ సూతేిమునన్సు "లేక న. 

ఇ్చాన్యా” అన్న నన్న యభట్టియ స్యూర్రమునను 7 గరా శ్రే మందు ధర | పుత్రెశేబ్దముల 

కం కు వష్టివచ్చి సాధువులయినవని 'తెలియందగు. అథవా «sis స్యాజయోగంటునం 

(బయో జ్యకర్త క్ర .వష్టినిత్యంబుగానగు అనిననూ దూ! తేంబున నిచ్చట విను తినుల సమా 

చేశంబునందు కగ్గర్మజు అయో పస్పియయ్య్యు. 
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రాముచిచే మిధిలగనంబడియెను ॥ మెతుండుత త్వంబుం చఊలీిసను _ 

చైత్యుండు చ మత్యునకుం, దకష్టంబుదే, దైల పెను | కన్యాది యోగంబునం 
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సియా! జ్యకర రువ షష్టినిత్యంబుగానగు 
య విశ్వామి త్రంండు రామునకు 

మిథిల గాసిపిం చను లా కృష్ణుండర్జునునకు విశ్వరూపంబుం జూ నును. 

అకర్మకంబున కరణంబునం దాత్మ నేపద చం. గృనుబంధంబులు 

లేమి జే దెపె రూపభేదంబు అయిదసి యబజుఎగునదె. 



(శరణా కృ నేపదగ ర రకము 
య 

ష్మత్రుండు - మైత్ఫుని - మనుచుకొసయె 

(మైరణక ర్మార్ధ్క్ ము. 

చ్చత్ఫునిచేత - మెతుుండు - మునుపంబడియె 

_్రరణాత్శనేపదక ర్మార్గికము. 
అ అలి అటో ఈ, లా ళో శ గ wren వైతు)నిశేత _ మైతుండు - మనుచుకొనంబడియె 

వుండియు 'బ్రేరణఎబునం దించుగాగముుపు గలిినవో నక 

వరు 0 Fir ( 1 టం. ర UL 7 | న ర్మకంబున ౨ బండేడు నకర్మకం పున కుం ది మ్మెదియు ఖేదంబులని 

యాూాహిలచునది, 

వ్యా..-ఆఖ్యాత్ముచేత (ప్రథమాంత మైన యవ్వంయ ఏది ఇ త్యాదికేబ్దయులచ 
ద్వారమున) నాకాంఖతీతము కాని యట్టి కర్తకు కార, పరి. 3 సూ తేముచేత 
అన టు టో టు . జ్య ॥ wrt శో లీ చెతవర్ఞ కంబు (తాప్పందు చుండగా నీనూతంమి దెనికి బొ,కంపుగా నారంఖైఎప6 

 బడియె, 

|  ఉదొ... “రామునకు మిధిలగనంబడియ్” ఇం సకగ్మ?' మైనక నునాసువ్రుకంయె. 

ne వు రోల సూ(త్రమున కరా శ్రద్ధను ౦దు6. బడుజిపగ్గః ంము విధింపబని *ో0"ముండు 

. మిథంంగనియోగ అన్నక రృ ప్రయోగ వాక్యములో ( గర్మం బై నె మిఖిగానగరము కర్మ 

| ఫ్రయోగచాక్యములో నా ఖ్యాతేముచేత నఖిహిత మైనందున. (ఏచికనయ టికు అగ్ని పన 
న న్ ము చేత. నాకాంకీత మైనందువ) కార, స. ౧న త్రముచేత నుక్తార్థమందు ౬ 

న కర్త కైన కోమ్యత్యు న ఆఖ్యాతమ' నేత ఎఖిహిత్రుం పు కానంరున కూర. పరి, 

on oy Te న న. He gee wrt, అజరు 4 " 
౧. ' men ౧. 



సగ క ౦బును (పొసి ంచుముండంగా నీసూంబుదీ తవరకంబునకు 
దా | ra 

మాత్రము బాథకంబే వ పుస్టైన చ్చి పవిఫంబుగా వాక్యంబయ్యె. ఇదె బహుళంబుగాన. 

బక్షుంబునం దృతీశయు పచ్చి * రామునిచే”... అనియు (పయోగింపం దగు, 

“చె(త్రుండు నై నమ్మ తునకుం పత్వంబు చలి పెను” తె ఎఫ్రుధాతువు "తెలి ముభధాతుఫు (పేర 

ణంమపు గాన [బుహ్యుగక ము] ౧౨౩ సూ తముచేశ్ర మె నుండు కర్మంబ సట | పాపి ంను 
ఢం బు య —0 

చుంతగా నీసూూ తంబున బాఫంప"బకి పు పిసచి,నదని యజుంగంపగచి,. సూ, తము ( అ ~) ౧ (ఆ 
లోని బహుశ్యగవాణమున సొ కానొకవో ద్వితీ యఆయునగు. ఉనా. క! కడుందడోవులి 

(దబోయితి (| బడంతీ! నకుల చెబపవలబె బలియు.డొకరుంజె! క్కు కు జవమున (బట్టిబ 

లం| బెడలంగ ననుదిగె చె నాతః డెన్వండు నెళ్ళమా॥! ఫా, ఆర. ౭ ఆ. * క న్వాదియో 

గంబున కా” అ వృ సూశ్యంబునకు6 దాశ్చర్య ము నునంగా సంస్కృతే వ్యాకరణంబున ళ్భృ 

-శేళ్ళి అను వాతి నము చేతం (బేరణా: కమా శిజంకదృళశిధాకున్లు సమావేళశంబున6 గర 
లి ఆ థ్ ల T —D 

కుంగర్మశ్వము విఖింపంఎకి “దశకా యతి రారింభ కాకా” (మెతుకు హరీనభక్తులను జూ 

“పను; ఇది (పతిప దాన్థార్య ఫేకరణ ము, అని య రం మున గర లెన భక్తులు (భకా 

హరింపశ్ళంతి =భ సలు హరిని జూచుచున్వా రు) ఇపుడు _పేరణంబున. నర్మంబసట 

యుదాహరింప6బజియె. నంస్క్బుత్ వ్యాకర ణానుసారంబుగా నాం భౌవ య౦ందుం 

చూడ గ త్యాద్వగ క ధాతువులకు( (బేరణంబునన (పేరణమందలి గర కగ్మంటబైన యటు అథ 1 . జావ త లు 

లే దృశ్యర్గక ధాతు వులకుం గూడం (బేరఃణంబున న(_పేరణంబందలి కర్త కర్మంబ పట 

(పసక్కమగుచుంక నీనూ త్రమువేతను సూరీ గారు సుషిని విఫించుముండికని యెబుంచ స f 

నదె, ఈ. విశ్వామి గుండు రును మిసిలం గానిసెం చను ఇకున (పేక ంబున గర 

యన రెమునకు (5*” ముండు మిఖిలంగనియె) నీవాక్య6బున వప వచ్చెను, కను విను 

తిను ఇత్యాదులు ర చ్వానులు కనుధాకువునకు 6 (బేకణంబుస ౭0 సూ_ే నించుక్కు_ను 

8౮ నూ-చేత ఇబుగొగమంబును ౭3 నూ త్రము క్రింది వాక్యము చేత నకారంబునకు దీర్ల 

త్వమును ౮౫ సూ-చేత్క నుకారముమోంది యుకారమునకు నితృంబును గలుగంగా 

కకానిపించు” అగును, ఈధాతువు నకు చేరణార్హ మే కాకుండ శ పఠ్యక్నమగు” అని 

యక ర్మకార్గంబును గలదు, అ! కోనిపించి యేమి కావలయును పరం! బకుగుమనిన నేను 

నాత్మళీకి కొలది నతులు నుతులు సలిపీతుంబురు గాన! కలనవలన గెలువవలయునంటి॥ 

క్రభాం ఆః ఇ మె రండసయుచోనారమందునున రున శబంబుమోంద హష్టియయ్యె “మూ 
చం జు యు (అ 
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Wa . జ అట ల wet Mr * గో 

పను” చూచునకు (5, ప. ౭౬ నూ 7. బుగాగమంబు గటిగి చుపర్జింబు లాపేంప 

ఇానెసది.. 
Om 

(మూ) క్రి ర్మకొ ంబున క గోర ౧ంబునం౦ దొత్మి నేపవక ౦్శనుబం"౦బులు శేమిం 

జేసి రూప భేదంబులెదని యెజుంగునదె. న 
హూ. 

వ్యా_._ అకర్మకధాతువునకు( గర్మసంబంగము లేనందున గం" ర్థమంగు రో౯ా 

సూ-చే విధింపంబడు “పడుజి” “ఘను” ఇ త్యాచ్యక గక ధాతువులకుం జేగృంబడదు, ఆం 

[ధ భాషా లించేసీ యకర్మకం౦ంబులస మను[ ప్రభృతి భాతువులకు € కాను” అన్న యాత్మ 

చస దానుబంధభంబును జేర్చ (బశేదని తెలియవలయు. ఒకానొకచో ని ర్మ 'ఛాతువునక 

సయితము పడుజికొనులు ౧౦౯ సూ తమున స్య్వార్ధమందు న్య్నూలీమ. " "నచ్చును నిల 

బగు పండుకొను ఇత్యాదులు. 

కర్శ)ర్ధ్థ కము, 

“సుతుండు ఇది యకర్మంబు గాన నొత్మ'నేప పచిహ్నాంబగుకొనుళబ్దమును కర్మా 

మనియెను ర్భలాంచనలటైన పదుజియు లేనందున నొక్కాటియీ రూపంబు, 

కణ కర్తగ్గకము (కి. పే. ౭5 సూంమున చుక్కు ను ౮౫ సూ_మున 
చ్నతుండు మెతుని మనిచెను నుకారముమో౭6ది యుకారమున కి కార ంబునుగనిగెను, 

చ తుండు మెతుని (ేరణాళ్మ నేపదక "ర ర్త )దకము, ర గంబున కర్మం మె "మినందు 

'మనుచుకొనియె, న6 గాను” అనునాత్మ చేకద ఛినా యు 1 cof న నచ్చును 

oe " ర్ త్వ జ్య |, ఎల్లిస్ లో య ( / 

.  మక్రునినత వైక్రుండు |) _రణకర్మార్థకము. _పరణంబు సకర్మక మైనందున 
me మనాపంబడియె “పడు” అనుక రా శిర చిన్నా లబు శర వచ్చును 
. , ny ' ' ష్ణ గ 

ir | వైతునికేక మెతుండు . 7 _ (పేరణాత 3 చేపదక రా శన ము సకర శకము గనుక నుభ 
a DN గ్గుడుక్ కొనర్సాడీయె.. యంబును కొనుస డుజులు చేర్పంబడియె + 

ము ఆకల ధాకువులకును, అ(పేగ ఇంబునందు అనంగా స్వరూపార్థమం 
(గ పదకం 'ఫలంధమలు లేనందున "నేశవిధ మైన రూ పంబ్రును; uy ణా 



కయాపరిచ్చేదము, శీల? 

మందు (_పేరణరూపంబును (౧) కొనుపడుజులు వెవ్వెజుగా6 జేర్చుటంజేసి (౨) యా 

పంబులును నుభణయ ౦బును జేర్చుటంజేసి (౧) రూపంబును మిళితం'బై మైదురూపంబు 

"లేర్చడు. (మూలము) వెండియుం (చీరణంబునందు నించుగాగ మంబు గలిగిన చో సకర్మ 

కంబునకుం బంబెండు నక ర్మకంబునకుం దొమ్మిది యుభేదంబులని యూహి ంచునది,. 

CN వో 
నించుగాగవుంబును గలి నేని సక ర్మక ధాతువునకు ద్యాదశరూా పంబులు నకర్మక థాతు 

వునకు రాపననకంబును నగును. (క్రి, పరి. రారో సూూత్రమ్మున6 (చేరణేంచుక్కుకం మె6 

ఎ మొదటి (ప్రేరణా మందు జుగాగమంబును తెరిగి (_పేరణార్భ మందు 

దిరీగి (పేర ణేంచుక్కు సంభవింపసేరదు గాన | బెరణచుక్కుకం కె (పేర. 

ణేంచుక్కు.. 0” వచ్చునని భావము, -ఈనణులో 6 (బేరణచుగాగమరూపంబలతో గూడ 

నకర్శ్మక మెన వనుధాతువునకు నైదురూపంబులు చూప ంబడియె. తిరిగ (పిరణంబునC 

జుగాగమాంతరూపంబుక౦ం చు నిచుక్కు_ ఛీ నాల్లురూపంబులును నిరూపీింపంబడును* 

శ (౧) చూస్థ దర్తుండు వె త్రునిశేత నముయుని మనిపించెను. ఫు నజేరణకర్త ఏస్తళ 

ము ఇట నా ఖ్యాతముే చెత యజ్ఞ దత్తుం డఖీహితుం డై చెతుండన భిహీశుం 'డగుటం 

చేసి కార పరి: 3 నూ(త్రేమ్మానం జేత్ర*బ్దంబుకం మెల జేతవర్గ క ంబయ్యె. 

(౨) యజ్ఞ దత్తుడు చైతునిచేత మెతుని మనిపించుకొనియె (ఫునఃప్రేర 

కాత్మ నప పదకదర కరక ము 

(3) యజ్ఞ దత్తునిశేత మైతునిచేతి మెతుండు మనిపింపంబడియె. (ఫునఃప్రేర 

ణక రా్మార్ధక ము టం గ ౦స్చెర్ధక మైన యా ఖ్యాతంబుచెతను గర్మంభైన మెత్ఫుండభిహీ 

తుండై పయో జక ప్రయోజ్యు లైన యజ్ఞదతే త్ర చెతుక్రువురును ననఖిహితు.లెనందున 

కార. పరి. ౫౨ స్మూతేమున యజ్ఞదద మై క్రస్పిమలః 0మ6 జేతవర్టక ౦బులు గటిగా, 

_మె్యక్రుం | డభిహీ తుండ్రైనందున నుక్రార్దమందు( (ట్రైథభవాసూ[క్రమ్మున( (బథమాబి 

(ఈ) యజ్ఞ దత్తుని చే లేం జైతునిచేత మె శ్రుండు మనిపించుకొనంబడియొ. (ఫునః 

_పేరణాక్శచేపదక ర్శార్ధక ము ' జనుకటిరీతి గానే తృతీయా పథమావిభ కులు దజ్విధా 

యక సూత మ్ముల' గలుసనని యూహీంచునడది, 



టెక భాలవ్యాకరణ  గుష్తార్ధహికాక్తిక 

_సకర్మకధాతువులనుం గూడ (చేరణార్థములు కెండింటియందు నుపయోగించి 
పం(డెండురూ పంబులను సృష్టార్ధము దాహరిం చెన, 

(౧) మె గుండు తత్తషంబుం చె1సెను (గర్భ) ర్థక ము (౨) మైతుండు 

తక్యర్థంబుం “ఇని రొ సను (ఆశ్మ పవక ర గ కము) (3) మెనునివేతం దత్తే షంబు 

కొం స (కరారకమయు [ర మెతునిచెతం నత (బు _ తెరిశిక్రొన ంబడిరౌను, తెనియంబడైను, (కర్శార్దకను (ర మై వ " ఎ 

(అత్మనేపవక ౧ గసర్ధక ము (24) మైత్రుండు మె(త్రునమం దత త్వేముం డగ పను (సేరణ 

కరరకము ఇట yD పరి, ౧౯౪ సూతమున( బయో జ్యకర్త యై యెన మె తుని6 

జెస్పనట్టి మైత9శబ్దమునకు పుస్టి. గలిగినది. (౬) -నెక్ఫుండు మత్రునకుం దత్త (ంబుం 

చెలుపుకొచెను (ప్రేగణాత్మ నేపదకర 9ర్ధక ము) (2) మ్యైత్రునిచేత మైకుునకుం దత్తం 
బు తెలపంబడియెను (10 "చేరణక రా శక ము) (రా చె త్రునిచేత మతునకుం దత్తే ఏంబు 

"తెలు ఫ్ర ను (| సీర ణాత్మేేపదక రా్మర్రకము (౯) యజ దశ NU తెలు ప్రక నంబడియెను ((సరణాత్మ మదక ర శ్ర! ము (బా యజ్ఞ దత్తుండు తుని 

చేత మె, తువకుం దత "బెలివించెను (ప్రనఃెపే9ిరణకర రకము) ౧౧౦) యజ చ చెత మెత్రునకుం దత్త షంబుం 'బెలిపిం (సు 9 ర్త లర ) (౧౦) స్ట 

తుండు చెత్రునిచేత మెతు)నకుం దత్త పంబుం దెలిపించుకొనియెను(ప్రు నః పేర ణాత్మనే 

పదకర ర్య ఏర్ధకము) (౧౧) యజ్ఞ దత్తుని చేత చైతునిచేత మైతుునకుం ద _త్త్వంబు తెలిపి 

చంబడియెను. (స్రనః పరణక ల రా+)భకము (౧౩౨ యజ్ఞ దత్తుని చేత _జేశుంనిచేత మెతు (పునః రకము (౧౨) ర్స 
నను6 దత ప్ర షంబు 'తెొపించునొన(౧బజియెను, ఇట్లు. తక్ష్కి నస గక బు లదు నూ 

హ్యాంబులు 

ఇది కి)యాప పరినే నెనము 



వ g 

పప లూ ఎ కడ ఐన తాం యం 

కృదంతవ పరిశే ద ము: 

rE 
1 సూ... గ తృలకగ్గంబులు యథావ్యనహారంబుగ [గాహ్యం 

06, 

ధాతునునకు విహితంబగుకుళ్ళిన్న (పతయ౦ంబుకృలత్తునాయుడు 

కృత్తులకువ స్యమాణంబులకు భావక రక ర్మాద్యర్థంబులు మహాజనవ్య 

వహారానుసారిగా నెజబుంగునది. [అంక - బంధనము | మొలక - నవో 

ద్భిదము ॥ ఏలిక _ పాలకుడు ॥ కోరిక _ వాంఛయు వాంఛితంబును 

మూక - సంఘము॥ ఆడిక _ నింద ॥ ఓడిక - పోోకస్సు, 

భ్యా= కృ త పతయ రిబులకు భావక ర్మాగ్శంబులు పెద్దల నవ్యవనహారమును 

ననుసరించి తెలియందగినవి. కాని నూ తంబులలో నా యాయియర్థ ములం చే ర్కొన్మి 

క్క ఇక్క ఇత్యాదెకృత్స్భ్ళశ్యయ ౦బులు విధింపణబడవని భావము, 

ఈశతాత్సర్య మే “కృత్తులకు వక్ష్యమాణంబులకు భావకర ర్శృకర్మార్థం 

బులు మహాజనవ్యవహా రానుసారి గా నెలుంగునద అని మాలమందే వివరణము చేయం 

బడినది, 

(మూలము] ధాతువు నకు విహీతంబగు డుజ్ళీన్న(పత్యంబు కృత్తునా (బడు ' 

వ్యా“ధాడువునకు” అనిన కి) యాప రిచ్ళేదమందలి ప్రథమన్మూూతీము (క్రియా 

పరిచ్ళేదమందే కాకుండం గృదంతపరి చేదంబునందుం గగూడ నధికారనూ(తముగా 

వర్కిల్లునని భానము. కృత్స్రత్యయ ౦బునకు , లక్షణంబేమనయగా డుజ్ రు వ్రు రు 

ను, ముఖ్ అనునవి దక్క ధాత్వధికారమందలి (ప్రత్యయంబులు కృణ్ణులు నాంబడునని 

యర్భము. డ జ్ఞులోని డువర్గంబును ముజ్ణనలోని ఇకారంబుతో గూర్చలగా. డుఖ్ ౫ 
అనిన ్యపత్యహారం చేర్చడినదె. [é: పం రో న్యూ నూరి గారి చేత “క్ళదతిజ్ " అనిన. 



480 "బాలవ్యాకరణ గుప్తార్థప కాలిక, 

పాణినీయనూ[ కే మే యా ంధ్రీక రించి యిట్లు (నాయయబకెనది యని _ తెనియందణ, భా 

వాద్యరంబుల కుదాహరణము. ఆ6 క] బంగనము. ఇట అద్జగించు అర్థ ముగలయా (ఏ 
“4 fi 

ధాతువుకంటు నీప పరిశ్చేదములో 3 నూ తముచేశం గవగ్శశము రాగా శఆంస్న క్రి 

ఇట్లుం డె. కవగ్తము పరమసచుండ ధాశుభకారముసకు _9 సూత్రము” తను లోపం బె 
మా 

“ఆక” యయ్యె దీనికి నతగించుట యగము గాన భా వార్థ మున కుడాహారణన్లు, 
G థి 

ఉదా “ములక” నవోద్భినమా; దీనికి€ బరా వ్రతోపడంబుగా నిచ్చిన 6 ఉద్భిఠ్ ౫ అను 
కీ 1 ఓ (లి న్ టక (| న న జ 

కను ఉద్భినత్రి భోవందీజంచ [భూమిని సీజమును.. జేదించి వెటునడ నది యన వ్ 

యగ్థమంధు “సళ్యూద్విప ల ఫీవన్నిన జన నీఇ" జూ ముపసస్టైపిక్విప్ ఆరి షా 
* 

చొ సూ ౬౧] అనుపొణి నీయ స్మూూత్రంబున న ననున నూన "ర గవాం 6౦ స్ప రొ గానైన్ల 

రూ పం బుగావన మొలక కబ్దంబును వెంలుదుధా! సున్ఫు హం సైంగనర క 9క్టనుందు గ పర్జ్యము వచ్చి 
షి 

నది యని కెలియవలయు, ఉ ఉద్భిచ్భట్ట ౫ ముత గాములలోనిది గాన వోన్భివము 

అని యయ్యు. ఆంగ మొలుచుు భాతున్రులుం టి 2 సూన్ ముస న్ గ్య కట్టు విధి 

పంబడినను “ఆయి” కం భావార్హమంధును కమొలుదు”. గ్య గగ్గనొండును నయ్యది 
ల 

రెమెనట్లు మహోజనవ్యవహారంబున చదగియంగనగిన'దే కాని సూ కంబున విశేషించి యగ 
థి ములు సేరొనంబడవు. మొలక ములదునది. [ములదుటకుక ర] ఇ మూంగభధాతువు 

కంకు గవర్థక ము కర్త ర్థమందు( గనిగ్ EY” [సంఘము జమా న నది] అయ్యె 

ని యూాహింపపలయు, “ఏక? పాలకుడు ఏలుధాతువు కం పె ౧౮౮+ నూ[(త్రమున 
నీక నర్గకము కర్త ర్థమందు. గలిగి, [ఏలంటకుంగర్హ యని యర్థము] కోరిక వాంధయు 
చాంశికేంబును 3 కోరుధాతువునకు ౧౨న నూ-న భావార్థమందు నిక ఫర్గకయు MS 

గా వాంఛ యర్థమఃసను. (కోరుట యగ్ధ ము) ఆ ధాతువువం మె క రా వందు నిక 
వర్గ కయు కగిగియు కోరిక యనియగు, దీనికి పాంధిక ము అర్ధ ము (కోరంబకినది; 
ఆడు [గిందించుట] 7గాళువ్వు నకు భా వాగ్గనాందిక వర్ల కమురాంగా “కిక? = (నింస] 

తగును. మీడిక్ల ("సోతస్సు “ఓడు నకు గర 95 మందు నిక వర్ణకము [ప సపహీంచున 

తతని (పనహీరచు (క్రియకు. గరగైమైనట్లు తోంయుచున ్న ది]; ఇట్టులొక ధక్యేయమే 
. వకళ్యాద్య శేశార్థమలయందు. సచ్చుట యగ్ధి మునుబట్టి యూసహించునది. ఇట్టి (పా 

కొపటికంది: లకర మలును. నిదర్శనము గా గవి పయోగ ౦బులును, శబ్దర త్నాదెనిఘంటువు . 
ళ శాఖ గాల లై ate ంప(బుడును, కాననట్టి ౧. "ని శేవ శూన్య కేసంబుళ్ల . 
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కృదంత పరిశ్ళేదము. 8] 

పుములయం౦ందు సేక్యప్రత్యయంబి గగ్టినను, నొకధాతువున జే పత్యయ భేదంబుల( చాతి 

న 

ఆ 

పదికార్గ భేదమున్న ను, వ్యాకరణమ్ముపంజేసీ రూపవిశేవంములున్నను, నట్టి స్టలంబుల 

జ న ల న్ , జ్జ స్ - "నించి (పయోగంబులు (ప్రమాణముగా (వాయం౦ంబడు ఇచ్చట: గోరిక శబ్దము భావ ర్ 

మందును గ రార మందును నిక కర్ర కంబుగలదైనందున నర్గవి శేవముల యందు? (బమయూ* 

గనిదశజానమావశ్యకము, క॥ ఈకథ యొవ్వరుచదివినం! చైకొన్నరు విన్న౮గోరికను . 
0 

(_వాసిన వః] లేకా లముశంభునికృప | నాకల్పముగందు'రై హీకాముష్మిక ముల్ | [ఇచ్చయ 

రము; భావ? పము] క శ్రకోరి 
థి ఇ 

ము కరా శ్రిస్ధమందు (ప్రత్య] 

నో / 

కఠిచ్చెం బుళిందకోటికిక” ఊఉ. రా, 8 ఆl [వాంఛిక 
am 

(76 స ౩ __భృటం గృత్క_గతపవేములు పరంబులగున పుడు కగచ 

యవలకు లోపంబగు. 

కృత్సంబంధులగు కాదులు పరంబులగున పుడు ధాతువునంతంబు 

లగు కగచయవలకు లోపంబగు ॥ మోందిలత్యుంబులం జూడంబడు. 

వ్యా--- స్పష్టము. 

కి సూ___కవర్షకంబులు గ్యాదులకగు, 

అలుగు _ అలుక ॥ ఆలస - ఆశ | ఎజుంగు - ఎబుక -ఇట 

వీిందులోపంబు' ఇట్లు గొన్నింట గహించునది | కొడగు - కడంక 1. 

న్లంగు - క్రలంక | కాంగు - కాంక్ష | తునుగు - తునుక ॥ నడచు - 

నడక॥ నలప - నలల | పోవు - పోక॥ వుడు _ మడంక ॥ మలం 

గు . మలక॥ మునుంగు - మునుక | మూంగు - మూంక॥ మొలచు _ 

మొలక || వచ్చునకు _- రా-_- రాక ॥ వంగు - వంక | ఏంగ-ఏ | 

ఇక కపులుపరంబుబగునపుశు గనునకు దిర్ధ్యం బగు- కానుక -కినియుముది | 



ప్రీ . "పొల వ్యాకర్ ౯ గుప్తార్థ ప క్రాన్ క్ర 

యుల కుత్యేంబునగు _. కిసయు - - కినుక ॥ ముదయు-ముదుక ॥ 

ఇత్యాదు లలుగ్యాదులు, 

వ్యా-ాోీ ఎజుకో ఎజు(యగు ధాక్రువునకీ స్యూప్రీమున6 గెవర్హకము రాగా ౨న 

సూత్రమున( “ఆుత్య యక 5 కొరపరళ్వ మందు భాతుగుకారమునకు లోపంబు. బిందువునకు 

నులో పంబిట విశోపము, ఇడిపరిద య మర్ధ మిచ్చుచో భా వార్గ మందు (౫ (పళ్యయ మును 

దక్కి-నజ్ఞానము, సో ద్క గుబుక్రు, జ్యోతిశ్ళాస్త్రయుశు ఆర్ధన సనవ్రుశు క రణాగ్గమందుం 

[సా ధశార్భ ముందు] గవర్శక మనవలెను. దీనిచేతను యుకాాయుక్షము ముదలెనవి తెలి 

యబడునని వ్యుత్పత్సి చెప్పందగును. యుక్తాయుక్త వివేచనకు డ్జూనము సాధనమున 

దా! పరోతుమైన సంగతి తెలియుటకు సోదె సాధనము. [కరణము.) సస్తునిశ్చీయంబున 

కు గుబుకు సాధనము, ఆగతా నాగతములు తెగియుటకు జ్యోతిశ్ళాస్త్రము సాధనము, 

సాధనములైన జ్ఞ నాదులను తెలుపు చున్న ందున నెలుక శబ్దము కరణారకము, 
థి 

ఉ|| ఎజుక పెణికెడు థనము॥ (పరిచయము అర్దము: ఫావార్థము) క! చదివినయె 
hh థి 

టుకలకుసరియెదదుననియెటుక లమ్మ్మీ. ళో ఆ (జ్ఞానముకర ణార్భకము) గీ! భూతి 

డాంచిపనుపుయటూసి (తిళూలహా]| స్ప ంబుడా(చి చేత సజ్ఞయమర। నెలంది "మేనంగల్లువిరుం 

డు నెలంది మెం! యెజుకయెణజుక యనుచు ఢసచెం! నీర, ౨ ఆll (సో పరోశూ 

ర్ధడ్డున సాధనము) నీ! ఇటు నేలజే చేల ఆటు ఇన చెంగావిసుదసంజదగు కొండజూా చినా 

డ|! కా ౫ ఆ|| (గుణుత్తు; వ్యస్త్రమందలి నీరు జెంగావి (బాహ్మాణులని 'తలియాట కై 

సౌధనమైనగుజుతు ) గీ! రాజునకు. గీడుపుక్టుడు రాజ్యహమడంగు! ననుచు నెలు 

కచప్పెడు  జౌ్యతిషాధములను!  గుడుపుకాణకువిపాకృతిగొన్న శ్యూరుం బణప 

హ్నప్రవండము గొనంబాడిగలదు॥ విజ్ఞా-(సా-కాం! ( బ్యోతిశ్నాస్రుము, పరోఘూ 

రము బెలియంగా సాననము. తునుక (ోతునిగినది” ఆన్నయరము గావున 6 గర్రం స ధి WA 

' ' ర్రచందిటం గవర్గక ము; గువర్లలోవ మే కాక ఫూర్వవర్తి బిందువునకు లోపము.) 
ఛ్ 
ఎ కముడణగ. నడక, మశకుంయస వృస్త్యయు అగ్ధము; మరలున ది ఆ నివ్వు సక్స్త్కి వలన గర ర్వ )ర్గ 

: | ముం ంధుల 'గవర్ణ కము? * ములంక” ఉట మలక” ట్లు అర్థబిందుసహీికీమును బిందురహితముఎు 

శయన . శెంయకట్టయులును. “మలయ _వలనైన న దాపనులే ముసటిదారికి చిస్క, 



లం అంటి bry hil: 
క్రొదంతే పరీ శేజీ సురే శశీ 

చుబ్టు, సుళిక ఈకుర్తము భా వొక్టమున నై సవ? ' రెండప నో :కీ దురక్క మూకుడు] 
4 య 

ఇట (దన మర్ల మయిన ౦దున వమలంగువాండుు మలలయునది ఆనివుత తి ంజేసీ కఠ ౦గక 

ణం తములు, నూక” “ములక గ ర ఇ 
(పత్యయాంతే ములు ఘా ములక” ఇయ్య కర్త్ర)గృక ములని పూర్వ మందుల 

వెప ,0౦బడిణయె. కానుక” కరాాగమందు చనూపము (రాజునే (శదతోం గనంబడు 
ణి రేథి ం థి 

నది = చూడంబడునది] రూపాంతరము గ కాన్క”; ౧౨ నూన పమాంతరమందు 

నిక పర్ణక ము “కానిక” ఇదియు గ ర్మార్ధక రూపము. 6ళకానుష్రి అనునది కనుధాతు 

వునకు6 (బ్రసవించుటర్థృమున్నందున( దదర్భనుందు ౧౧ సూ త్రమువేత, బువగ్తక ముగలిగి 

యీాస్మూూత్ర మందలి సూరి గారినననంబున నాదెవర దీర బస, (ముదుకి కర ర మందు 
(3) Gy) స ధి 

గపర్లకము [యుదియునది ముదియు వాడు] (ఎట్టి గాం! గడంగతి మూడుకాళ్ళముదుక 
వ్య 

న్యరియింపి జె రోజీ (శినుక” భూపాంచరము (శకిన్క_” కినియురకు ౧౧ వ 

నూ్యతీమున౬ బువగ్ళకంబును నుత్వంబును _గానిపించెడిని, గీ! అనుచు (గంట 

నీరసం బంకురీంప(। గినుపు, కిలికించితము నాత్మం  గీలుకొన౫॥ కాశీ ర ఆ, 

4 సూ.__._కృమివ ర్షకంబు క్లు గాషదులకి గు, 

కోలుగు - కలీమి ॥ ఓరుచు ॥ ఓరిమి॥ కూరుచు _ కూరిమి | 

చేరుచు - నేరిమి॥ వేలుచు = వేలిమి | బడియు - బడీమి | బిదుకు . 

బిదిమి | ఒడ్డు - బడ్జిను | తాలు”. తాలీమి 

వ్యాజా-(4కళమి” ఇట'(గలుగునకు (బకృతసూ[త్రమున నిమిపర్ణక౦బును నిమి? 

భరంబుగాగా రెండననూూ[ త్రమున నంత్వగువగ్గ ంబునకో లో పంబును అప నాదినిత్యస్వర 

సంధియుంం గలిగె, (6కలిమి” భావార్థక మైనచోం గలియు ఎయర్థ ము ((ఇట్టిమహిమ 

కళిమికి గతమెయ్యది” భారం అ“, రోజ! [కలుగుట] ఈధాతువునకు నధికరణార్ధ 

మందును ఇమిఐగ్భ్యక యు వమను. || కమి య దుష్టుల చేర్చును! భార. కాం. ౧ ఆ 
డడ) 

rel 

(కలిమి = సంపద; దీనియందు సుఖముగలుగునని వ్వుక్చత్తి) (1కల్మి"'రూపాంతరము? 

6ర్టీద్రి” ఇ త్యాదులందు నీనూూతేమున నిమివగ్గక మును రెండననూ త్రము చేత నంత్యనర్ణ 

ర్5్ 



434 భు లపోషక్ర రణగుపార ప కాళీక, 

లోజిముసనీ యూవీ*ందునది. టార్రీమిో (దీనిచేత | సృయపడుదురు ఆనీ వ్యుక్చత్తి! 

{ ఫ్రే \ సే హూ | ro ~~ Glued ny సన్ను కర ణా గ్థమందు( బృక్యయ ము. హాము అర్ధము) , బకియుం- బడిమి (దృష్థిదో 

వపరివారార్లము దిగందీయుట) తాలు-ళౌలీమి!! “తాళ్లు” అని ధాతువుగానున్న ఫుతల 
థి 

ఘులకార ముతో నుండును. ఈళ కారము కృసంతి తె స్వినస్థయందు లఖులకారమయి 

*త్రాలిమి” అగు, రూపాంతరము ,(తాల్మి” క్ష ఈతాల్మిలేదు బాహా | పాతికి నీవెవ్వ 

డవు నిజంబనవుడునసే! సూతోజాండాననియె సెబచుచు] 'నాతీం ణామునిసరేయ్యింయతిక్రుపి 

తుండ! భార. శాం. ౧ ఆl ఆ॥ ఉత మభకి శేసతగనోవ యొనర్హు ్వీయంబు 
చా అ ఆతి అంటి 

తొల్మియుకా॥ 'సుత్త్రదనంబు.. సంకతము మేబుగందాట్తుసపుస్తభంసలక[! భార; 

అర. Ne, 

ట్రా జ శ ర ణ్ ల | ఖో 1 

ర్ సూతే జ్వర్షకంబు చేయ్యాా ములప్ర్గుం 

“వేయు _* వేత! అలయు - అలంత॥ కూయు _ కూంత॥ 

కోయు - క్రోంత! గీయు - గీత! నేయు - నేత॥ పూయు - పూం 

త॥ పోయు _ పోత | మూయు - మూంత! చేయు - మేత ॥ 

మోయు - మోత! రోయు - రోంత! లాయు _ లాంత॥ వాయు 

వోత॥ వ్రేయు _ (వేత. 

కూయుధోతునవు మెంయం దిప౦త్యంయాంత సు గీ! అకట! గూూండుహూయి 

నొలీకూయిని లాయతి| వారి కైన నరయవల యూననిన | నన్ను 6గీవకండు తీన్నంగ నెట్టులు! 

చూడనే శ్చ భర్మనూనుడప్రు డు విరా. 4ఆ. ఇటు లనుక సలంభాలందుం గూడ. బక్ళ 
జ, 

తిప్రిత్యయ విభాగం బూహింపవలయుం। 

_ వ్యాోచేతి చే చేయుట. ఇట భా వార్థక ముతబ్వరృక మృ క వారోకయా(గనొ 

కర్ని of. నూరి. యధథర్మంబానే(తకం 2 జాలరుదు | ర్వాగబలులయ్యు ( బాండుకు | మారులు 

i శాల కొత క్ఫులండు. మహ్ జనులెల్ల క MH ఛా. ఉద్యో. ౧ఆ. (అఫరగ్మంబునే నేంకుక్ =అధ ర్మ 
 మాచేయుటక్సు కృత్యము. ఆనునర్భ నందు గర్మాగ్ధికయు (చేయంబడునది); ఉ| వూర 
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తేషొండవంటి వలపుంబదరీంచు కులంబునీతికిక౯ (లే.తగడమ్మ యితెజంగ లేవుసురిె ంగన 

లెల్ల నిట్టి నీ నీ! చేంతకు 'మెత్తుర మ్మ దయ సేయక తిన్న నిమేనువెన్నెలక్! వేతుగరటమ్మ. 
nt LD] 

యింతేకును జేదురుసెల్గునటమ్మ యింతికిక౯॥ మను. 3ఆ (అలతి ఈధ్ధాతువు నకు 

౧౧ నూ_చం బువర్గక ంబును, ౧౨ సూం-చే నిక నర్షికంబును గలిగి ((ఆలప్ప్రి” *ఈఅల 

యిక” అనిరూపంబులగు, గీతి (గీయంబడునది అనిన క ర్మార్ధనుందు. ధజ్వర్లక ము; 

గీటు అర్లము) “మాతే మూయుట అన్నయర్థృమందు భౌవార్థక ము) మూకుడు మొద 
థి 

_లెన నూ ప దార్భమఃలు అఆమెనపుడు కర ర రకము. “మేతి పకువుచే మేయ(బడు థో 

తృణాదికముర్ధము గానం గర్మార్గకము. కరోంత జుగుష్పఅర్హము; రోంతలు (బహు 

తిట్లు ఆర్థమాు. ఇకం( గ ర్మ్యస్థక ము * వేత? వేయుటయు, కార్యకాగణా భేదోపచా 

రంబుచే || ప్రేయుటనలన (గగన) బెబ్బయునర్థములు; క ఆనూర్య స భౌను(డీ క్రియ 

ప్రేసినయ చ్బరిధఘుననుజవిభుండధిక బలో |ల్దాసమున( బుచ్చుకొని ఫాడి। చేసా సెన సురులార్వన 

తని శిరమొకవేత౯ా॥ నిర్వ ర ఆ|| (చెబ్బచేత భావార్థప౦త్యయ మైనను నీయర్గ 

మందు6 గార్యము కారణముగో నభిన్న మన్న బుద్ధిచేత నిటు త్రయాగింపంబడియె. 

ఈగణంబులోని ఛాశువుళ యుకారమునకు.6 నకారము పరమగుచో ఇెండన నూత 

మున లోపంబు గని, తజుజ్త్తుగాన బిందుప్రూర్వకంబగు, హ్నీస్థముమో ది యూాదిం 

దువు ప్రూణజణా బిందువ్రునగు, 

6 సూ___రకువ వర్గకం బడంగాషదులకగు 
న స 

అడంగు - అడంకువ॥! ఎజుంగు - ఎటుకువ | కలంగు _ కలం 

కువ! నలంగు - నలంకున॥ పెనంగు - పెనంకువ॥! వొలయు. _ పొల 

కువ! మజుచు _. మజరకువ॥ మెబయు - మలంకువ.లోగయస _ లోల 

కువ॥ వేగు _ వేకువ, 

వ్యా... కునపిక్యయశ కారము ఫరమగుళో (౨) సూఠమున ధాత్యంత్యేనణ. 

మునకు లోేసషన్లుగు, 



శీర 'బాలవ్యాక రణ గుప్తార్థ ప్రకాశిక, 

కఎబుకుపి' =. ఎటుగుధాతువునకు( గవనర్ష క౭బు గల్ల గా కలల్రుర్త 9 కట్టమం 

దుంబ లె విందునవుచో.6 గూడ ధాతుగసన్ను బు లోపిందు. దీనిచేత చెయ బడునన 
A 

వ్యుత్పతి గాన ( గగణార్థ మంబు( బృత్యయము *నలంకున.__ కనుకు సాధనంబుగాన 

వ్యాధియను నర్ధన్వున( న. ఎందును; శ్రమ, బాభ ఇ త్యాద్యర్థములందు భావాగ్ర 
థి 

మందును; బ్ర)త్యయము; కృన(కన'*__ దీనియందు (యున్ధమందు) పపెనలిసలాడుణు 

రన్న యర్థ మ్మున నధ్ధికరణంబున. సువపరిక్యయము, తక్కిన మేళ నాద్యగ్గములయందు 
ఫె" వార్థ ముననిన తెలియనశెను, క+లగువి_దినియందు సంచరించురన్న వ్యుత్సత్తి 

నియూగయు, ఇతి ద దమ లంగు నదికరణారకము *పోంబకి అర మంగు ఫావార 
లలీథ థి ® థి 

. కము, “లోకువే... ఆవయగసనదె ఇత్యాదివి కేన. కార్చ మున గ్య గ గమందు.। బత్యయము, 
¢ క a 

ది శేవ్య ంబగుచో ఫాఐంగరకము. “వేతువి. ఈకాలమందు. 'డల్లవాణు మండుంగాన. 
ల్గు ॥ 

(బభౌ శౌగ్గనుందు నధికరణారనకయు 6చేకససవోి హం స.౨ ఆ, 
థి 

7 నూ సూ... టవర్లకం బాడ్యాదులకగు నగుదో నంతలోపంబగు. 

ఆడు - ఆ(ట॥ జారు _ ఉట ఊజుడు - ఊట వశరు 

ఏంకట! ఓము _ ఏట! తిన్రరు - తినుట ॥ తేరు - తేంట! ోమ్మ 
రు _- (త్రివ్మాట॥ సండు - పంట॥ పాడు - పాట్ట మండు - మంట॥ 
వండు - వంట॥ వేను. _ వేనట॥ అన్ను సయుకృంబయిన యాటశబ్దం 
బు పాోయికంబుగాయ a బసమంబగు ॥ కోలాటము . పోరాటము 

మం డాటము॥ ఇ త్యాదులు, 

వ్యా “ఆబ” ఆడుధాతువునకు( (టక్భుశ నూ తమున భాభ డపం 
స శ్యయ౦ంబును ధాశ్వంత్య నర్ణమునకు లోప పమునునయ్యొ. ఇట్లు తక్కినవి యూహీంప 
'నలయు. ఊట. ఊంిడ | నీరు! (౨) మాలగ| _ ఇయ్యర్థములందు. గర ర్థర్థకము 

ఎ కక్తుటి __ ఊగడించుట ఇట భావార్థకము. ఉ॥ అంతలు వా ని పోనడచి యక్కో-ట 
, ల సం కి స్ట 2 క < జె స్పెపు | త్రై అందుల యిట్టే యూజట నుడి IU మవుంచ యుధి వ్ల రుండుదా 

కా 

క ట్ శి శీల 5 స త్తే నరు" డి స్థలం! యో ౧ 33 5 కా హా ఏమ్మ. 



కృదంత పిచ్చే దము. థి? 

కడు నెందు సెయన్నదమ్ములకా॥ భార__ఉద్యో క ఆ. 1! ఉన్న[యపుడు 

డకిందుకయులేని యట్లుగాంగ। మాటిమాటికి బరీకించి మందడీల| _ కెల్లనూజటు 

యగుచు వ శ్రీల్ల చేర్తు!! భారవి? అ; సాహాయ్యముగా నుండువా( డరముగాన.€ 
అలి థి 

గర గక్షము గ వేటో_ "లేవసప దార్భ ము. ఇ త్యాద్యర్థములయ ౦దుC గర రక్రము, 
ఒం థి 

పాటి పాడంబడునదియర్ధ ము గాన గర్య్మాకగ్గము. “మంటి... జ్వాల యర మ 
థ్ 

యినవో6 గర 9 గకము-- మం్రాటముి క బసమంబుగాొన మయునరకముగలిినది 
అవల గణి ౦0౧ చం 

సంతాపార్ధమున భావార్థియు, ఛా! పం్యజెండేండులు. నీగతింజనలగ జంభ చ్వేషి ము 

ఖ్యామరుళ్ | మం ాటం విషయేల ఫవొస్టు దము కావగ్వంసి కీ సే పుముల్ | గుర డాయె 

ఓ ద 
భవ నన కారకాల 

నం జెమర్సునింతికక టా! గొ పాలచు*డామణిక్ | గండ్రో కానరొ వారువెప్ప 6 
"i 

దగదా| శేలాస  భానంయముల్ | ఉ_హ=ఎ౨ ఆ. (కండ్రో-_కందురో 
3 వ. 

6ఆండు* అన్నట్లు “కండు  అనురూపంబు (క్రి పరి, ౫౯-౬౨ 

రి సూ.__-టువర్షకంబు పడ్యాదులకగు నగు-దో నవి యా డ్య 

తమరే ంజులయి దర్భ ౧బునొందుం 

పడు _ పాటు ! చెడు - చేటు - అడుచు - ఆటు ॥ 

కలుచు _ కాటు! ఫొడుచు - పోటు! వయిచు - వాటు! వ, 

యు - ఏ6టు కీడు - ఓటు - పేయు ల వేటు, 

వ్యా పొడు ఇట బ్రిక్ళత సూత్సంబున 6 బడు యొక్క యా దివర్ల మయిన 

Be] 
RRR iT 

భ కొరంబు మిగిలి దీర్ణ ంచే టువర్షకంబుతో 6 బెరీతి గారూ పంబు నిలిచె. 'ఇయ్యది యాప 

దయర్థమిద్ను చో దీనియందు. బడుదురు (శమపశుదుర్చు అని వ్యుత్పత్తి గాన నధికర 

ఇాగగము. గీ పాండుసుతుల కిన్ని పొటులు పాటిళ్లె 1 ఫీ భీష్మ ౧ఆ. 

Gq 
anna] 

sy 

“అకుచు' నకో వాద్యశురంబు మిగిలి దీర్ణంబుతో 6 డువర్ల కొ ంతమ 
ఆ ను ఎలా 

దంశ నారమయినఫ్థుజ్తే కటిదునకు నిట్టియాపంబు, బ్రోఢథణొ 



498 'బాలవ్యాక రణ గుప్తార్థపి)కానీకో, 

గక మయిన చో. “ ~అప్రి అనియగు మూలములో “కబుదు' అని యుకా రమధ్యము 

పామాదికము, కజదుి అని యుందవలయుగ్కి వాటు పయిచునకు€ డువర్శకమును 

ఆది నకారమునకు దీర్ణ మును, ఈథధాతువు నకు6 ఏ9 యాపరిచ్నే చృదమందలి (౧౦౩) నూ 

త్ర్యమున (వైచి అగు, ఏటు..- బాణపయోగము, వేటు. దీనికి లూ పాంతరము 

థి 
చేటు. కొటు నజుకు అన ము, వేయువలన వేటు అనుతూాపంబయినదని చెప ప్పంగూ 

టు 

డదు. అప్పడు విక్నేపంబర్భ నుం గాని కొట్టుట యర్గము కాక పోవలసి 

చ్చు న ను ‘. 

9 సూ. పవర్థ్శక౦బు తిరియ్యాదులక గు, 

విదియు - తిరిపము॥ కలీయునకత్వంబునగు _* కలపము ॥. 

సాలయు _ ప్రాలపము! ముదియు | మురిపము!! సొలయు-నాలపము॥ 

వలీయు - వలీపము, 

వ్యా తిరి పము తిరియునకు నీ మాత్రమున 6 బవర్గక ము ర (గా దత్ప్సరత్వం 

బున ఛాతుయుకారమునకు లొ సూతి)మునలో సంబు. కం. సరినెలంత లెన్ని యేనియు 4 

చరువుల ధనమునుగడించి శతెచ్చుకొన నో! తరళొత్నీ! యొక్క దాసరి తిరిపపు బౌ 

పనికి వలచితిరుగుట తగనే!! పర 3ఆ. భికృయర్భముగాన భావార్థక్యపత్యయము 

నీ కడదిరిపంబవి కాంతయునీవును దేశంబులం దెల్ల( దెరిగితిరిి! కనిక ౫ఆ. ఖితు 

కుడు కర్పర్గక ము, వీనికి వృత్పియందు (ము లోపము. గీ!తిరిపబోగిం దగుణ? దేవుల 

డనంగ, విర ౧ఆ., కలపముకలియు నక 6 బువర్ల క ౦బును )౨) నూత్రమున యులో 

. పంబును నికారఘునక త్వ్వంబును నగలు గంగ రూపంబయ్యె, కలయుధాతువును దిరి 

ఎఎ య్యాదెగణములో' భౌవిందినందున కలపము అను రూపంబు సులభం-బైనను కలి 

న. గాడ నట్టిగూపంబు సిదించుట కై యత్వంబు విధింపంబడియొ. 
ధి 

పట (| కలు ఫుంగోలు ఇత్యాది సాధారణ! ప్రయోగంబులంబట్టి, ఇట్లు ఇకార మధ్యము 

5 జ పరవసడడ నని బ. సీతా రామాచార్యులు గారు కలియుధాతువుగూడ 
ప్తసరమయి యాన్నట్లు. వ 25) లదు న్నారు. శిద్దర త్నాకర మందు: గలపము శబ్దము 
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నీ (౧) కోలపుట (94) పరినుళద)వ్యములనుజేర్సి కలపీనదంపనమ్సు అని కలయుధా a Meee 
తువు రూపముతోడచే యర్థబిపరణము చేయంయణబడినది, కాన ధాతున్వయంబునుండియు 

నీరా పంబు నిర్వివాదంబు. క, తలయంటె నోకతెెటనికి] గలపంబున జేసితావిగగ్గివ 

నూనెకొ, య ౪ ఆ, (కలఫుటు సీ కలపంబు అఫినవగంధనంబులు గ గహార్సి తనువున 

నలందుదు సనువుగాంగ, భార, వి౧ ఆ. (పరిమళ వస్తుమిళిత చందనము. ) 

10 సూ._తవర్షకం బావులించు లోనగువానిక్రగు, 

ఆన్రలించు _ ఆవ్రలింత॥ ఇగిలించు _ ఇగిలింత॥ ఓకిలించు _ 

ఓకిలింత॥ కుళ్ళగించు - కుళ్ళగింత ॥ కునిలించు _ కునిలింత॥ కా 

క్క_రించు - కొక్క_రింత॥ కొప్పరించు ల కొప్పరింత॥ గిలిగించు-గలీ 

గింతే॥ ఇత్యాదు లెబుంగునది, 

వ్యా ఆవులింత. ప్రకృత నూతి మున దవర్ష్మకంబు రా? గా (౨) సూత మున6 

జుకారమువకు లోపంబు. ఇట్లు ఇగిలింత్కే గిలిగింత ఇద్యాదులం దూపొ ౦చునది, 

గీ! ఆవులింఠ, తుమ్ము, హాసంబు, నిష్నీవ! నంబు, గుప వక నములంలగాగ। 3 అ ఆం తి | 3 
సలుపనలయు నృపతికొలువున్న యెడల బా] హీరములెన6౬ గలని కెగులగుట 

ర (శ) : 

భార, వి ౧౪, 

నీ. కటికివీశుటి తిండికరముల గిలిగింత , సెఐజ్యండు దొగకన్నె వనవ్వంజెవకు 
మును ౧ ఆ, ఈయగ్ల మండె గినిగిబింతయనియు( బయోగంబుగ లదు. ర్స లలి పోలం 

బులు గిలిగిలింతేలు పుచ్చి[నవ్వింప. గలకలనవ్వినవ్వి హరి, వూ ౫ ఆ, 

11 సూ.____పువర్షగంబు మాయా్యదుల క్షగు, 

మాయు - మౌాపు! వేయు - మేపు! అడుచు _ అడుపు! 

ఇంచు _ ఇంపు! వచు - వంపు! వచు - వపు॥ కను - కానుపు | కా 

చు. కాపు! చూచు - చూపు-తలంచు _ తలంపు! తోంచు - తోంపు॥ 



Fo] 

440) జోల ప్యోకోరణ గ్గు పార్థో కాశీకి 

శేంచు _ తం ఫ్ర! తో “చు తో ళు. సంచా వ పూలు! నుచు 

పెనుపు! పొలుచు _ పొలుపు! ప్రోచు - పోపు! మచ్చు - మెప్పు ॥ 

మోచు _ మోపు! వలచు - వలపు! వాచు _ వాంపు!॥ ఇ తస్యెదులు 

వ్యా--మాఫు-__మా యుధాతువు నళ క్ర నీసూత్వ మున బుసర్జకంబు రాలగా (9) 

సూత్ర మున (యు లోపము, మాయుట యగ్ధమయిన ఫు కు భా వార్థకము “మడిలో 
యై 

నూర్చుటొప్పదు కడంమాఫు నైన” 

మా వ్రు రాత్రి ₹ "దె నెల ప్ర) పంచము సుషుఫీ నశంబున నీకాలమందు నశించును 

అనయా దైనందినహిశ్రయము దీనియందు జర్వుసనన్న గ వ్యుక్సత్సి జేసి = యధికరణా గ్ర 

ఖు 
మందు బ్రక్యయము. (శర్యరిళేబ్దభ ఫలి తార్ధక ము) అట్టి రాత్రికిసమోప సము గానలక్ష జావళం 

® 

బునమా ఫుళబ్దమునకు సాయంకాలమును నర్థ మగు. ఊఉ. మాపటి వేళ నీవునన మహ్య ము'వెల్య 

డివచ్చిగొవ్చన। పాంపితధూళిధూసరిత భాసితికుంతలమెై సరోరుహో | గ్టీపిత మెన నీ మొగ 

ము ధీరజనోత్త మ! నూ నూకు వేశ్య_తోం జూపిమనంబులకాొ మరునింజూఫ్రుదు గాబె (కమ 

కరి వుంబున కొ. భాగ. ౧౦ స్క_ం. (మావటి వేళ (6-89) మరుని జూప్రునుగాచి యని 

ప౦9ధానకిియతో నన్వయము). నీ, అరుణోదయ మున శాచాదులన్నియుం దీర్చి వరుస 
శేపటిసంధ్య వార్య్వనలయు నాదిత్యు( డరగ్ఫుంకోన ప్ప శు నూపటి (సాయంకాల సం 

ధ్యావిధానంబు సలుపనల యు, విజ్హా ఆశా, కాం, ఏంచు ఏపు -(బాధ) ”కుసుమాయు 

ధు చేవుల కింతయోర్వ లేక” మార్క. ళో ఆ, ఏదు-ఏ పు-(ఆధిక్యము) ఉ, ఉమా! వల్ల 
అంటాను. 

భు డాదినాయకుండు వాసపవం య్యుండు వెండికొండ పె| 3 నెల్ల గణంబులుంగొలువ నేఫున6 
ప లానానాలలు. : బ్యోతరా జఫుతితో | సల్ల రి తాత్ము.డై సకలసంప దలం గొలువుంజె__వీర ౧ ఆ.కను 

oe కానుపు- ఇక, క, పు. లు పగంబసన ఫుడు కనునకు దీ ద౦బగు, అనుకృతీయ సూతా౦ 
. (గా 

ఖా నే కర్ధంచూగ్రీకు దీర్రము, 
ఖం 

12 సూ-కకవర్ష కం బుంజ్వూదులకగు 
థి భల on rim, | ' rile waa ces, iar 
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అంజు _ అ జగ! అమరు . అవమురిక! ఆనసయు _ ఆరక 3 

అలయు  అలయిక ॥ ఆము - ఆ డిక॥ ఒకు. ఓడిక। ఓపు - ఓపిక 

కోను - శాసిక॥! కాత - కూడిక॥ కోరు - కోకిక॥ పొందు - పొం 

దిక॥ పోలు - పోలిక]! తూను తూంగునకగు, తూనిక ఇత్యాదులు అం 

జాషదులు, 

నో వ్యాఅఆంజిక (నెబిపు) ద్య ఇంజసేయుల డఖిముకాక్ళతినిటకు! నం జిక 

మీ చందమరయవచ్చితిని__ 6". కిప్యూ-0. కొం 

॥ " థ్ | ur ల . 4 ॥| / . 

ఆతడే (నిందు. స, కుపలయంబుగినంపుల గహాల్ను సాడిక బంధు తీసమా 'మూది 
ణానతటను 

గాం జేయనిసపి. 

కానిక ఇక, కఎఫ్రు-లు పరంబసనప్పుకు కనునకుదీఘుజబాంబపఅను3 కృితీయ సరా 

ఈ ంతర్హణనూత్రమున డీ౯ాభ వం ము- -ీవృవముగా( ని కయిచ్చి హతుణజవింప బి కిగెక్రో ర్రిక్ష_ 

కం, ఈక గ గ్గ సెన్వరు చదెఫిన61 కన్నను విన్న €గెంక కనువాసీన వ | "ేకొలము ళం 

భునికృప! నాకల్చ్బముగందు రై హీకాముస్మికముల్. పదునాజివసూతమున రూపాం 

తరము కోరి కి. 

18 సూ__అప్పాదులకు సిజి యగు, 

అప డా | ప ఎ కుకు | ఏం? అప్ప న అప్పున! జెప్పి జ (6 జన ఘు సి లి ఏన్ గట్ల యు గున 

గడ - గడన॥ వీవ - సేవన! పాట - పాటన! మన్న - మన్నన | 

ఏను _ వనన! 

వ్యా. అప్పు ఒప్పు ఉజ్జః ఇత్యాదులు (కీయాపరిన్ఫేవములోని ౬౩ నూక 

మందలి యగ లాదులలోనివి. ఆకా రాంతములయిన యోధూాతుఖుండములకు నించుగా 
nan 

గవంబు సగంబగుచుంద(గాల oy పరి ౭౯సూకతిమున గుగాగమంబు చె భాషీ కంబు 
చ్లా. 

గాన అప్పగించు, ఒస్పగించు, అనియు, పకుంబున సంధి. పరి ౧౦ నూ 33 మున నప 

56 
aut pee 



y 4. 
$y 

442. బాలవ్యాకరణ నప్తారపిి కాశీకి, 

జఉొదిస్వరంబుగొన న నకొరయుశక ని న్యపంఫి సని అస్పించగు జస్పింము అ ము నగును 

గదా! అట్టియించు గాగమాంకే ములయి శ ఎైదాతువు ఎలో చేశ దేశఎర్తుల మిన, అప్ప 

ఒప్ప, జ్జ ( ఉజ్జెల్లు) ఇత్యోద్యకా రాం ంతేధాశు ఖండములసను, వీమ, ఇ త్యాద్యుకా 

రాంత ధాతువులకును నజిపంత్య యంబుగలుగు ధాతుశబ్దంబుల పె నమ్సుటంజే సీ నజిభ9 

త్యయంబు క కోయు కరణంబులో గణింపంబకియె. అప్ప _ న=అప్పన, అప్ప 

సము (వి భావ గా. గీ బసమంబు) కం. ననములజూ లెలు రతేనప్రు! బనితేసనొ కనరుస ' 
య 

సొమ్ముంబనిచిన గణనా! థున కీవచ్చుంగడా యివి] యనికో మ్ కొమిరెనాని యప్పన 
| 

గొనుముకొ. శుక ౧ అ, (అనుమతి) 

అస్పనము--ద్వి. చొరలుసోొహాంబులు గుస"ధీపతులు! సరీయస్పనము వీని 

నిశ్చయించి! 5, అ, కోం. 

(రాజులక ర్చీం చెడీ కానుక.) 

పాట _ న పాటన_.ఉ. పోటన నేయమిం గగుల సె బడి 3ర్హ ప పరగ పంగ లా! 
మ 

లాటిక మె దర స్మితవిలా సఫుం జంద్రకడొంకి వాడుటం | బేటదొజంగి విన్న నగునీ ముగ 

"మో యనమాసిచంమ9. డో] పాటలగంధి! (వ - లెని దభానురుచిం ననకందుమిలుంగక్,. 

(అలంకారము) మును 3 ఆ. వీచు__న వీవన ఇట నజిప్పత్యేయం౦బు జీత్తు గాన గి 

యాపరిచ్ళదములోని ౨౦ సూకేమున నుత్వమ్మున కత్వంబును, కి) పరి. ౮౮ సూ 

తుంబున చకారమునకు సకారము రగా వీవనయయ్యొ. సీ భ్వజమువాహనము వీవస 

యునాదిగ.6 'టిఘష్కురూ పు లై గరుడు డారూ ఢంగొల్య! కళా, ౮ఆ. విసనక్యు) 

— . 
14 సూ. బడీ యులార్టవులకగా. 

ఏలుబడి _ కొటుబడి - కొనుబడి _ కోనుబడీ _ గిటుబడీ _ జ 
ల్ని 

ల్లుబడి - చేర్తుబడి - తగులుబడి పీలుబడి-పె్టుబడి - వోబడి _ ము 

క్కు.బడి - వచ్చుబడి _ సాగుబడి, 

వ్యాక ష్టు బడ బంబు నకి చ్చెడి మొన్యము. న్నీ ఇ ఎరుకే జీ4 ప్ర మేక గ్రా టయలకు 
' /| 



కృదంత ఒకి చ్చేడము, 448 

గుజ్జు పి వ్రు మామిడి కట్టుబ కిగ జేసి, చంద) భానుచరీ, పోబకి-ఇటం 'బోవుధాతు 
నునన aa 

వృవువగ్గమునకు. నిత్యలో పంబనియు నెబుంగునది. జాడయగళాము. నీ. పోయెంబో 

పోయిన పోయాలి పోబడి నెదకిపట్టుటయేల విహితినుయ్యె, 
నాననా... 

15 నూ.గడ చే ర్యాదులక గ 

చేరుగడ_ తికుగడ-కీనుగడ. లేబుగడ్ల. తేగడ- మనుగడ-విడు 

గ్ల _ క్ కగు, + క్ష - 

అలీ శ ॥ 

వాలా (గోరుగడ) =. సమీపము. దిక్కు. కరము సీ, నగళాత్యింయము 

నభవపగళలాంబు సాధింప, నమగపిళృ పీతులా నరింప| “సహా సుఖము లుపార్టింపవలసిన 
జు అ యి 

వాదికి విఫ్టఎల చేరు గవలు, (సమో ప్ర యులు, సాంగత్యము లని ఫీ తాఢకాము) భార, 
WASSER 

ఉప 4 ౫ శం ఛశాలగయ్ల మానవ! ! కొగవులిస వలయు నీజగంబుల కే 
bh 

ఒకా! జేరుగశనీన నీఫలు! కారయ వేనంబుగాదె యజఖిలంబానకుకా, ' భార, ఉద్యో, 
cn 

ఏ ఆ. (చిక్కు) కం, ఆదియు మఫ్యము నంతేము! నా దేవేసనకు లేమి నవ్యయు6 డంతడీ! 

'బేవములకు నా నాకఖిధ| వాదములకం జేరుగడ భఎ'కే పిన్ఫపా!! భార. శాం. రఆ 
tal 

(కరణము, దిక్కు.) తిరుగడ (మజ పెట్టినగొట్టము.) తీఖుగడ (సమాప్తి ) “నేయసంగా 

వుంబున సం దీటుళడ యస: గాకని” భార, భీహ్మః ౨ఆ. కం.  పనులయెడ మేలు 
rr 

గాంచిన] మనుగడ యగ్టలము సేసి మన్నింపుము రా! జన యజ్ఞభృత్య కో టిం! గొనియా 

డుము నేత పేరుగుచ్చి కొలువునకా. భార. ఆశ). ౧అ.  (మునుగశ__జీవనోపా 
స 

యము) తేడగ_.._ అటిగిన నాళము, విడుగడ. విడుదల. “జనకానువుతంబున నొబలా 

రికిన్ | విడుగడం జేసె! నిర్వ ౭ఆ.. 

16 సూ.__ర్లకి కోరాగ్గణుల కగు, 

కోడికి _ పూనికి = ఫోలికి = చునికి = నైనిక - ర్లు క్లూళ్లు \ cn 

(3 



గ! oY) జో 

క్షోదికి కోర్స్కి_యనియుం గలదు. చ, అకట! యజా తశతుంండను నప్పలు కప్ప 

ణు నిక్క మయ్యె వా!నికి౭గురు సాథ యిక్టులతేనిం చగజూ నుట కోరకాజి(బ|టికా 
. టు 

లు 

ను? నోరితిగ్వనము 'జెబ్బర "మెంతయు ని_త్రెజింగు గో|ర్కీ_కిం గత చే.మిపొండవృల గన్ని 

సరళా సగమోందలంచితే. భార. (దో, ౧ఆ. 

పోలికల. క! పెనాభోొంపిలోపలను బు9ంగిన బేనవు "సతువోలి కిని శే ల్యుండ 
గారా. 

మొనని భ జబలమున( గలం గనియట్టుగ నినిపె కార్యగర్య మ మెళయ క || భార 

ey Os, స్ట gs C3 

17 సూ..ను వర కంయు మనారదుల కగు, 
౫. 

వను - వానువు, కాచు _ కాను. కొలుచు. కొలువు చచ్చు 

వాసు తడయు - తేడన్రు. నిలుచు - నిలువు, నొచ్చు - నోను. పూచు 

పూవు. పుచ్చు - పువ్వు 
వ్యా... కొ ను- కాచు 1 వు; ఇటులుండ్క ౨ సూత మున వువగ ౯కవకొరము' 

భ రము నజ భాతుదుకారము నగు లోపంబు వీ కను దోయిందిన్న ౮గాం గాటుకతీరిచి 

ని గుటిపి ఘనుంగావు కుదురుకొల్చొ!! చందా ౨ఆ. కావు ._కావఐళి (రక్ష ణాథజామె 
వూ, 

స) బొట్టు. నోవు-... నొచ్చునకు స౯ జాళంబుపరవుగుచో ( చుద్వయ లో పంబును బూ 
| క 

ర్వ బునకు దీఘుకాంబునగు, నేనని వ్యాధి, యగజకాము. కం కొరనపొండవ్రలం దె వ్వా 

వ్యారలకుం జావ నోవనచ్చిక మేలు! ర్వీర ను చిత్త యశని టాగయుమా నీకుదుః 
, శ్ ar) 

ఖమగున శైనక | భార. ఉద్యో, 3ఆ. ప్రికీ౯ కపరిబ్ళేదములోని ౬ సూత యున 
య 

నూయేలాదులలోనిది గాన నో వ్రనకారంబునకు ద్వితే్టేంబును$ సమాసపరి కేదమయులోభి 

౧ సూ త్రమున దీఘూకళా క్ష రంబు హృస్యంబుసె నై “నొవ్వు” ఆగను, నొవ్వు. లే. 

వధు. నంగ లబ లందు దురాష్టప్మి (గదిరి] నొ నవ్వుల చెవులును బుట్లిందు (గొవ్ర్యు చెజు 
ret 

మగ: సంధు శెడలిందు” (గముమున నెండుంబో|]  తనువ వృ(నూనుగ్లేసి జే దేనని వెలార్భు! 

భ్ అం Pe గ త్య వేదన) 



గీ - ఊద - ఎండ - కాయ.- చదియ _- తునియ _ పరి 

య - పాయ - పిడుచ - మోట _ ముడీియ _. నదర _ వయ్య, 

BH నదియు. వలయును, డ్య. కటములు చదియలుగొాంగంల బడగలాతి రము 2 a | Mt) 

నా || వాదిళ, ౧4, 
క. 

వనర వవదగుంచోతు. ౨, ేర్నినోరుమాయ6ల 'బెచతలవాపోయె! దిటీవదర 
మ లు 

గలనా యెనటనన॥ లవ్మీ. రత. కం. పదునాలుగులోకంబులు(|  బొదలింపం 
pa 

గా a అము సా లో ల సాం టో oa కట లాప్ 
దుంంపనిలసె సాదనం అంగి! తువం చాదరొక (-టియగ దురు! వచగలంపె యుదు రు భేద 

చం ' 

కటా = =. 
ళీ 

వాదులన లన్! ఉ, హారి ౨ ఆ, 
(A) 

19 సూ___.అకవర్షకంబు మాజ్యాదుల కగు 

మాటు - మాటకిము - అమ్ము _ అమ్మకము, అంపు - అంప 

కము. పంచు _ వంపు - పంపకము, వండుడకారంబు టకారంబగు - 

నంటకవు. తోము _ తోమకము. అద్దు అద్దకము. 

వ్యా--తోమకము-తో' ముట మూలంబున (6 (_గావడి ముద(పమాదమూల 

కంబు, ఐ|! పీడుపగొఆఫంపుం గోమకంబునం బుటపుటనె-ఆము ఈ ఆ, 
నూ. 

9౧0 సూ_ శుసర్గకం బాజ్యాడుల కగు నగునపుడు పకాగంబు 

ఆలు - అజుడు. అమ్ము _అమ్ముడు, అల్లు - అల్లుడు, ఎక్కు_- 

ఎక్కు_డు. (కుమ్ము- కుమ్ముడు. వోఫు-చోపుకు, తొక్కు -తొోక్కు_ 

స! తోను _ (పుడు! దంచు - దంప్ఫడు॥ దొంచ్లు = దాంప్పుడ్డు!. 



శీశథ బు లవ్యాక రణగుప్రార్థపకాశిక, 

దిగు _ దిగుడు॥ దోచు _ దో.పుడు॥ పంచు _ పెంపుడు - చేంపుడు 

పాకు _ పోకుడు॥ మాయు - మాపుడు ॥ రాచు - రాపుడు 
4 

ఇత్యాదులు: 

వ్యా ఎక్కు... శు. ఆరోహాగ ము (ఫా వార్థమందు వాహనము (ఆరోహింప 

నాశయ ము; ఆధిక ర జాభజామందు; | ఎక్కుడినారొకో గరుడు. ఆజెక్కడుగాయ 

గలవారు! ఊఉ హరి ౬ ఆ. 

 చోప్రుడు_ కలతయగలాము. చో ఫుధాశువుకుభధాళుభవము. ఫావాఢజ మందు 

డువణకాకొంబు. గీ! కలయ'బోఫుదు వెట్టింపగ రియ రియు! శగాసరముం గేసరీయు 

దుషికొడితియెలు స] బులి రు మొ నలగు మిక ములు కోలకోదొల(క! ెదిరి నలు దిక్కు. లకు€6 
యు ఎం 

చాట నదరిలెదరి! ఉ. రా. ౫ ఆ. 

పెంచు పెంపుడు, (పేప్రుడు.___పెంచుధాతువువశే దువణ ౯ా కంబుపరంబగున 

ప్పుడు అపర “ము” ఆదేశంబె పకృతి నూత 9) మ్మున సేచకారమునకు బకారంబగు.కఠ౯ా 

ఢకాక ప్రత్యయము. (సేంపుడు-ెపిందువాండూ వర్గిల్ల జేయునా (డగ; అధికుండని ఫలి 

తాథణాము. కా. సన్న పునారల (అబ్బులను) నద్ధిపతి! మన్ని ౦చిన 6 (బేంపు డైనమం త్రి 

కి బతుశే।| మున్న ది! మునుమున్నయశండు | సన్న స న్నచటువాసి చనకున్న 6 

జెన౯కా! పంచ. నా౧ఆ. మాఫు శు-మినము.కం|l| వలప నిదెక్కనకిందుక! మలగంగా౭ 

దజిమి కుటుచమా ఫుడుపుట్టం బల వనం గట్టి జటావ!ల్టలమున నవ్వీ ౧పనన్నుు (గవగప్పి 

తగకా॥! భార. వి ౧ ఆ. 

21 సూ___.ఉవర్షకం బడు క్యాదులకగు. 

_అడుకు. అంటు -ఒప్వు-ఒణుగు-ఒసంగు. 

శాలు కంక (ల ఎన్లునానబో వివేంచికొట్టివి, . చఈయనళా ముందు నిత్య 
భి 

| ౪ స శ 
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తీ లీ కీ దంతేపరీ డే. ౫ యు, 44 భి 

చా] డొడవతెబులగక పాంకునుక్కుల! నుడీగి పాడ(ంగవ్రల ప్ప నీప్పుడోకసాత్య కి చేళా!| 

భార. (ద్రోణ ళో ఆ 

జజ'స._ఓజఓబజసఎండు మూలములో నుకారమక్య ము (పొమాదికేము. ఒజిగు 

మిందటంజేరి కళౌ ౮ ఆ, 

ఒస(గు_ ఈవి, త్యాగము బహుమానము, గీ! చమూచిసామాబికులు త మసొమ్ము 
మం OE చా a ల లెల్ల (న్ సగంలు నై! (పఫా ర్జు, 

22 సూ___నడిభ్ధ' లలి శ్రైజుంగునది. 

వడ్కి కొలువడి_గలువడి..నట పడి, వ్యతిశేకంబున లేవడి. వి; 
తనవి-తెలివి- విరివి. అను తగన్ర _ నగవు - ఉబిను. ఇ: చేయి _ 

వాయి. కల్కి కనుకలి - వినుకలి. ఇత్యాదులు మహాజనవ్యవహారంబుల 

నసెజటుంగునది, 

వ్యా... కొలుపడి- కొలుచు . పడీ; ఇట్లుండ్క (4 నూ్యతమును పకారాది ప 

త్యయపరత్వ మ్మున6 జులో పమని యెబజుంగునది. ఇ, గలునడి (గెలుచు _ ఐడి) 

నడవడి (వడదు 1 పడి; ఇత్యాదులందు నడి(పత్యయపకారంబు పరంబగుచో€౯' జలో 

పంబు, 

లేవడి-కలుసనకీ సూ త్రమున వడి పత్యయంబు రా6గొ6 (Wa. పది. ౧౧౬ సూ 

న, వడిపరత్వమున *లే” అననా దేశంబు. లేమియథకాము,. సీ. నిదురలేనడిం గెంపు, 

నెరయుకన్ననతో డం బొడిఫాడియెన  'మేపూతతోడ! రసి ౫ ఆ, దార్శీ శ్యమునున 

థజాము. మ! లేఏడిం! బకియుండందగదందు సక్యగరి మకొ మళ్యంబు గన్పట్టంగా॥ 

చందా ౧ ఆ, 

తనివి-శనింయుధాతువు నకు వి సక్యయము పరమగుచుండ౬గా నకా రెద్మిపత్య 

యముగాన (ఇ) సూూతమున యు? లోపంబు ఇన్లే తక్కినవానికిని నూహీంప 

వలయు. 



| id as Te టీ | an ws "'బొలబ్యాకరణ గున క? ఖ్ య. 

తగ ఖ్రై-లను, న్యా యము శ! కదాసబు శ్రవానికిను ప వ మ్య యు నూ సో 
fz 

యును సులీలకుశలతి కా చి! య్యాడస్రైనను బుదినొనివి, తవవి*ను నంగ నసలభమమిుల పగను 
జ్ | ముల i 

mp 

తగమియుకొ! భార, భాం ౫ ఆ, (తేగుట) న్ బటుగాల ముస శ్య్టామాటలు “నెల 

గాని తెరువు నటికజజాములును। దగవుల లః (దు్రవనయడు నవియానవి, నీఠతలనిపున 
లు 

మున నిశ్చయించు]! భార. ఉద్యో, 5 ఆ (తేగవు-న్యాయ ము.) 

స్ ఉ ఆఅవు- జొ చిత్యము, ఉచిత మ్కు అగికి ము అ; ముఖ గ్ |” కోర ములక్ళ 

'ఇలనెలపంట! యుఅవేదివిరహులనుడికించు వుంట! ౦. యు, 5౦ (ఈ వ హోదేంి చి 

ఈళఇబ నుల లఘుటేఖయు గి" మును గానంబడజియని, కొం! చువిము సత్సుజ్రా వధు 
© అటి 

అయం బు! స్మ్కు-రముC (యై సమా గంబు6 దగినకలకులుమో చ] నుగనగున డిగొనుమస హరి|। 

యిరవగు గోవథకానంబు సేనయొసంగదకా, ఉ, హరి ఈ ఆ. (ఉరన్సు-ఉ చితము. 

కనుక లి-దూఫు | చం! కనుక లినిస్టు చితిఫలకంబునల  గాంచినయింతి నమ్మనం 

బున గడునింత కెంక పరి పారి పహాం చినొ॥ (పా. ౨ ఆ, 

వినుకలి-వినికీ దీనివిన్న య న్వినుక లియె! లెననో క నంట సహీ 6 చి ఇ! ట్ 

హరి' ఈ ౨ ఆ, 

కృదంత పరి భో ను 



1 సూ_పదాద్యంబులు బు ౪ వకర్షంబులు రల తంలర్య 

బులు, 

అతండు బుపి. - ఇటసంధీలేదు ఆబువీ.. ఇట యడాగమంబు 

లేదు. వచ్చెబుపి. _ వచ్చెన్ బుపి. - వచ్చనుబుపి.. ఇటదు)తమునకు 

లోపసం శైవ స్వత్యములు, 
| na) 

(వ్యా) పదంబు మొదటిబుకారమును, కారమును, లేఫముతోడను లకా 
ముతో డను, (గమంబుగా సమంబులగు, సంధియందు నియ్యవి యచ్చువంటివిగాక హా లు 

నంటివియగునని భావము. 

కం! ఆబుషీ సీపు తుండుగట్టిన | చీరలు మృదుల ములు నవ్యశిష్టములుమనో |హారులు 
ae 

నాతనిష్ఫృథుకటి! భారంబున నొక్కు కనక ప పట్టము! వేలుక | భార. ఆరణ్యపర్వ 

ఇట బుకారంబు స్వరంబువంటి దిగాదు గాన సంధి, పర్కి (3) నూ-న యడాగవుంబు 

రాలేదు. 

కం|| యువ శేతుద్విషునకు. గ! బ్సివ పర్వతవృ షున కమృతవిషనిధిజామా! (త్రిష 

నకు బుషి పూ  జితు నకు విపమాశ్షున కిం దముఖదివిజపతు నకుకl॥ బుకారంబు పూల్థ 

పంటిదిగాన శ బషునకుబుషి” అను చోట సపీవిభకిి (ద్రుతంబునకు సం, పరి, (౧౭ 

సూ-న, లో పంబుక నిగ, ఇట్లు స్వత్వసంశ్లేవ ౦బు లరాహిందునది, 

చ! రతిపతి నర్మ తేజా బుతు రాజబలావళి నెంచియేగుదు! ర్మతులమధించి-కెకొని 

నమానధనంబుల ము(ద్రవెట్టునో 61 (బైతినవదీ ఏకా శిఖ్రికరంగెడు లక్కయుం(బో లెమంజు 

ల| స్థతేమయి తేంటి యగ్గలపు దేరియ(_గా యుట( గంటివేచెలీ! ఐసు. 3 ఆ. 

ర్ 
నో 

అతా MNT కా mr mm py 



కరీ శ్రాలప్యాకరణ, గుపార్థపకాలీక. 

వ్ల సూొ-ఎఆచ్చికంబులం దు త్తమంబులగు రులిడు మురిదటి 

'యేత్వంబునకు (హసర్టంబు పభాపనగు. 

ar oe లు రు ఇ, క న. 

నశ్లైరు._న ల్లెరు-పల్లరు-ప ల్లెరు- పెన్నేరు. పెన్నరు - మా నసేరు-మొ 

ఇరు_ఆడేలు-ఆడలు-కుంచేలు-కుం బెలు.తోంజేలు-తో డలు-నాల౭ేలు- 

నాగొలు- సేెేేడు- నే రెడు-మారేడు-మా రేడు ఇయు పూ రేడు-పూ ఆడు జు 

“తంగేడు - తంగెడు, 

(వ్యో)---మూడ మృ్బలుగల యచ్చ తీనుంగు పదంబులందు6 దృతీయంబులగు 

రులు డు, లు పరంబులగున పుడు, పూర్వమందిలి య్ీకొరంబు విఫొహను (హస్వం 

య. మూ(చక్షరములుగల తెలుగ పదము, 

ఇట 'రునర్జంబుతృతీయంబటు, అట్టిళునర్ణమునకు ముందుదియైన యేకారము, 

(లకొరతద్వముమోంటెది) బ్ ల్పరబు గో నాగిస్టంపగు, కావున న'ల్రేరుశేబ్దము హ్రస్వ 

మళ్యంబును నగుసు, ఉడా. నల్రెరు, 

కృందేలు.. ఈమాట మూండశ్ష్తరమవాలుగలది. ఇందు లుపర్షంబు మూ6వపద్వి 

అట్టి లున్భోంః నేకు ముందరియే కారము (దకారముమాందెది వీభాసను (హస్వంబు6 గా గా, 

కుందోలు? అని యదిహాస్వ మధ్యంఖు జ, ఇందుల కి మ్మెయిన్మనుజా 'లెన్న ండువళ్తు రె 

పచ్చి శేనియూ సం సముంబొందినిర్భ జఉముళకకా. శేయనింతు కురెయిట్టింటయిల్ సరి టేఖు| 

సా క్నె'వేగ (బని కోమలినాః ల జంపి 'తచ్చినా! కుందపనండీ "పెట్టుము రసోత్కటమాన ప 

' మాంసఖండాములళ్ | భార, ౬ ఆ. 

తోక వలబోరీనవా నీనీభటు! లలుగుళపాలాడిరద్ధి ఫు "కె కెపట్టీరీ జే! 
ni బు నిమి “మ మేలుయయంటి దో “డెలుమొు ఏ లగా" నిం గొన్ని టిని వైటు ఠుల్ | 

a ఈ ఆ... 



పిికీర క పరి చే దము, 451 

చేడు... sl ఆరమణీ యజంబుఖ్ర నయ ంధనిశేంబును భూరి సింగుర | స్ఫాగఫలం 

2 గలన్ననమువె ఉణడి బియ్యం (దద్రిసంబు సాం! పారవ హో ప్రవాహనదియమోదిని జా ౫9+ 

(ఖదశ్నీ ణించియ | న్న ఆడుమా 9నిమాలమున నెకొ_నియుండు జగ్యత్ప' జ్జ సమె! 

మ్యూర్క. 3 ఆ. గీl నేశశేటియసల్ చచి, నీరజాఫు! 'సానణటిన రా సాడిచని మెదిచి 
, న జ అయ న! ౧౧ | 

పదునుసుధనిడిచేసెనో  పద్మభవుడు!  వీనిం్ధాకున్నలలకె!. యీమేనిశాంతి! 
మన, ౩ ఆ, 

తం గడు... వీ శెలకులనున్న శంగెటి జున్ను గృహ మేధి యపవా జూండం? స్టౌ 

ర్స పేటి! మను) ౧ ఆ, ఇట్టుతేక్కి-నవి యూహిందునది, 

గ్ స్ నీ 

త్రీ సూ__ఉయ్యెల పయ్యెద శాయెకులం దక్క. నామంబులం 

దుయాకుం దాలవ వ్యవ కం యోగంబులేదు. ల 

(వ్యా) ఈ ||ఆక్క_టికంబుమాలి (పజ నాజడీనొంవుదునొంప నెతి నా| (తళా 

రణంగివోదురు. స్టరిత్తులనూళులు వోవుకైవడిక్! (వాసీపు లామా? రోఆ.) ఇత్యాది 
(బయోగంబులంజే సీ (తిక్కు_శబ్టము. తక్కు ళబ్దనకు ( బ ర్యాయ పదంబు, 

ఖీ 

ఉయ్యెల' పయ్యెద, ళ యెతు పీనియందుంగాక తేక్కి.స నానునాన్లక ములందు 

యకారమునకు, దాలవ్యవ క్రయో గంబు లేదు, ఇౌలశ్యన్యక్ష ఇ మనగా (ఏ ఏచెతో 305 

తాలు అనుటంచేసి, ఎకారగూగంబులేదని యగ్ధము. ఒకారము, 4పదాతోడ క్షంకో 

నం అనుట దే నోస్ట సనక మ గాన్న. దజ్య్యోసకకా వాద్ధమై శాలక్యవ కంబ? చెన్సం 

బడియె. ఉయ్యెల ఇశ్యాది శబరి యంబునంబలె: బియ్యద్స తొ య్యల్ ఇకా 

దులందును మధ్యా శ రంబున నెక్వంబుండునని భరెమగలుగో గాందన్ని భార జక మీసూ 

(త్రంబు గచియింపలిడియె, ఈన్ఫూ తాయ కొంచెము  చర్చింసయగియున్న ది. 

ఉయ్మొల, పయ్యొన స, తా యెకులందక్కనావ' ంబులంనని స్తూక్రమ్లునంధదు వార్ 

కనాయిన తక్కు శబ్దము తో నానువాచకన లనుండి (పాతిపద్ది” రబులన్లుండ్లి) యుద లా 

(శీ యంబున్లు రజీజ్ఞాంప్తు ఎఎజేని ఆర కయ ము; 1న కృశా? కలే కధా ర్యార్థా $63) 

# 



శ్ర" భాలన్యాకరణగుప్రార్గస్సకాశిక . 

నో జే న య్యే న mea 
(నజ యు క్రమివయు క ంచయత్కి- ౦చిద్ద్యృశ్య లృత్మతతస్మాద్భి న్నే తత్సద్భ శే, అధికర = 

ద వ్యె;కా ర్యంవిజ్ఞాయ లే! హీ =యతీకి, తదాళ ర్థావగతి ః=అగ్భపతీ తిర సీ) అను పరి 

భా సాన్యాయంబువన నల్ యు క్రస్టలంబున ందు నిసశేబ్దయు క్త స్థలంబునందుంబ లె భీచసా ద్భృ 

శ్య్యంబుబు * తోంచుచుండుంగావ నానొంబులందుంబ'లె _గలాతికతో లంక) నుయ్యెలా 

చున్నది, ఇయ్య వి అజయ మార్థహూక్య మయిన యడ శబంబ లని సూ కారుని 

"ఆ త్చర్యమః, ఈనూ[తేమప్పక వ్యాది గంధక _రృలమతంబుసకు ' సత్యంకవిరున్థమ. కాన 

= క్ష “5 
వ్షఫోస్టీది యిచ్చట నుర్దాటింప(బడుచున్న గి” అప్పకనియము. ద్వెట యా శ్వాసము) 

గ్! ధరణి నుయ్యెల పయ్యెద, తాయెతుంనుల| గలయకారంబులకు వ్యకములు నిజంబు. 

ముద్ద రాజు 5" మన వానిమూంటినిప ద। మథ్యయా లని చెప్పె మె నిమ్మాటమిఫ్య| ౩ తే|| ఊదున 

శాకనుటచేత నుయె లయ్యెం' బయిని నెదకున్మి_వృకో కి బద ఇస్పనయ్యె యనా పున తై! 

కట(దగినసరులు! లేలంబల్క_(గ6జాయెతుల్ దేళ్య మునను! ఈ య్యొల లో నగసకబంబులు 
“టట. (ఓ 2 గి 

కబదిలోకసంజీవని యందు ముద్ద 5 జు రామన్న యమయ్కపనంబులని (భమ సెంది యాశే బ్రంబు 

లలోని మభ్యయక"ర "మెళ్వ ంబుగలదనిల క్ష ణంబున స్పెగాని యయ్యాది యవిచారింతెరటు 

జీయంబనియు, హేాలాశబ్దభనంలె నయేలశబ్దంబుప ౨)స్వవి కాగంబునొందల్లగా ఊచు ఏల 

(ఆయ్యెలి యనియు, ఎదకు(బయినుండునన్న వ్యుత్మ్న తీనిజేసి 4(పయ్యెవ ద యనియు 

తాయి ( తల్లి) 4 ఎత్తులు (నండల్ఫు అనునో. నల్శిరశు ఇడ కె కట్రినదండలన్న యవయ వార 
యు 

మునం దకారమును 'దేల్చిపలుక గా( ఒ(గాదయెతు” లనియు శేబ్బని రా పణంబు సూసి, ఏల 

మొదలగువానికి బదద్భయ మగ గ్య ంబున సంధిలేమింజేసి యజడాగవాంబు గనిెగెంగాన కము 

నియేలల్కు రామునియెద, లక్షునియెత్తు ఇత్యాదు లందుంబలె( 'ల్యేకలక్ష ణసూ(త్రమ 

నా వళ్యకంబన్న తొత్సర్యంబున నప్పక మీ చుండిట్లు ఖండించె, శబ్బరత్నా కరనందును 

(ఊోయేల, శబ్దమునొద్ద (తోచు _ ఏల అనింయవయ వార్థ ము చూపంబడినది' ఇట్టి 
వా _ఫ్రవార్థంబును బరిశీలింపక నూరిగారు (లే! దాయెతులు నుయ్యెలయు 6 బయ్యెద, 

యునుదక్కు_6| . గలుగ 'దెత్వంబు మధ్య య'కారమునకు', | అనిన కవిలో కసంబీవని ననుసరిం 

చి యేక పదంబులన్న (భవమాలంబున నీనూ్యూతమురచించెన్సని యెజుంగనది. ఈనూ 
శ్రంబున నుయ్యెలాదిశేష్ద త్రయంబునం గాక తేక్కిన నామంబులందు మధ్యయ కారమున 

శెక్యకులేవని విధింప బడ్డది గాని యుయ్యెలాదులంను సర్వదా యొక్య మే యుండునని 



పికీ గ్ కసరిచ్ళేదము, 458 

నియమింపంబడ లేదు గాన (ర (౫) న్యూ తేయులపికారమున నెత్వరహీతము.లైన 

యుయ్యలాదిపయ్యదళబ్దంబులును బరస్పరవిరోధంబు లేక (గంగథ ర్హమతం బునరక్షీతంబు 

లయ్యె. అప్పకవి యెత్వయు క్షములై నయుయ్యెలాది త్రయం బునశే తనగరింథం బునం గవి 

ప్రయోగంబుయి చూపెను అంకేమ్మా త్రమాన శెత్వములేనియాః య్యెలాదు లతనీ మత ంబున 

నప్యమాణంబులనియూాహింపందగదు. అకండుస్థాలీ ప్ర లాక న్యా యంబుననట్టులుదా హరిం 

చెనని యబజబుంగునది, 

ఉయ్యెల__ చ! కలి దమయింతించాపసమకట్టి సతింబతివాయనోప6డా! లలనను 

దీర సాహృదబలంబున నిటులు రెంటంజేసీ య | న్నలుండువిమోహరజులంబెనంగి గతాగత యం ) + in] 

కారిధమైన యు! య్యెలనుబో లె నూజఅడకయెంతయు( బోద్దువినిళ్చి తాత్ములడె! 

భార. ఆర, - 

పయ్యెద-__. నీ! సలంబడుజక్కనల్ వ బెనున్న జిలుగు భద కిడలోోని, గ బ్బవాలిండ్లు 
ఫ్ర 

మెజబయ! య. 3 ఆ, 

తాయొగు___నీ! * ఒకయిం తియొగగిన సికంమిద ముడిఫు వ్వు కొ కులు దొరయంద్యా 
యెతులు చుట్టి! చం, ఫె, చరి, 
చమన ఇఒ 

గీ ఇమ్ము గా మేల్పసీండి తాయెతులు మొల్ల! విరీసరుల్ దట్టముగంజుట్టి వేసినట్టి 

మయో రససంమో 656 బె చెంగులునిఛిక ట్రై! నట్టి బురుసారయరమాల్ పహూాయల్ విటుదనర!!. 
యం 6 

kl రసి! ౧ ఆ, న 
1. 

4 సూ_..డాయెల యూయాలల చాంపుల నొండొంటింకిం గుజు 

చయుంజడెనగు, 

ఉయల _ ఊాయెల _ ఊయేల - ఉయాల _ జఊయల _ డౌ 

యాల ._.. వత్యుమాణంబు యద్విత్వంబు . య ఉయ్యల య ఉయ్యెల 

ఇయ్యాల లం ఉయ్యల, 



454 బాలవ్యాకరః ధ్ గుప్తార్థప ికాన్సికో, = 

(బ్యా) కొయేల ఊోయాల, ఈ ఇండుపదంబులలో ని దీర ంబులకు. బర్వ్యాయం 

గున హస్యంబు ఏిభాహనగునని యర్థము. ఒకక క_టియీ వాిస్వంబు బికక క్పంబున 

నశంగాని రెండుదీర్ణ ంబులు నొక్కమాజుగా (హాస్టంబులు గావని ఫలితార్థము. 

కూ కూల_సీ!. నిలువుటద్దములు గంటలయుయాలలు హంసతూలికపాన్సులు 

డోమతెగలు! పో. 3 ఆ. 

జెనింజూవీనవిధంబుల సంధిని వర్షవికారంబులు గలెనని యూప్ః ంచునది. పయ్యన రై 

న బమునొన; నిటులే బ. సీతా రా సూచార్యులవారు వ్రాసిరి, ద ద అ 

ర్ సూ పయ్యద పయ్యద,. 

(వ్యా) ఆ పయ్యది' అని యకారమన్యముగాను నుండవన? నని యగన. 
ఢి 

“సంధిని పగ్షనికాగమని శబరత్నా కరము, 
Fa ఏ 

నీ గూన వేగమున( బయ్యద కొంగుసడలిన. .మో ౮ ఆ! 

6 నూ ___ఉఇయెలాదులం దోలియచ్చుమిోంది హాల్లున క్షు  ద్వ్ర్వ 

చనంబొండి నగు, 

య్యేల _ ఊయేల-_ -ఈ యేల య జాయెల ల ఊయాల - ఆటూ 

యల _ ఆమె _ ఏలిడము _ రియ _ కీయారము _ కోపు (ధ (థ నురగ 

ఘు జాజర _ తీనియ _ తీయము _ తేప (స్తవము) తేమ _ తోయలి_ 
_దీవియ - నూవు _ నోవి _ నోవు _ పూను - చేయ _ మోక్ష (అంకు 
రము) మోటిక్ల _ మోన - ఏయము - ఇత్యాదు లూయీలాదులు, 

[వ్యాయా ఊంీల మొవలగుశబ్దంబులయందు. బధ మస్వరంబుమోంది హాల్గునక్షు 
ద్యిక్వేంబుప క ంబున నస, ఉదా, ఉయ్మేల. ఇట. (బక్ఫతమాతమున .(బనమస్వరం 
జైన 'కారముకం యె బరంబైెన యకారమునకు ద్విక్వేంబు రాగా సమానపరి ౧3 
న్యూత్రయున ; జోకారమునక్షు హ్రస్వంబు, ఇట్టు ఊోంకూల, ఊయల బ్బ ౦ణు లీగ ణంబులో 

నిఫనటంకేని కష్టతీయసాల్లునకు ద్యెతంబురాలగాం సమాసపరి. (౧౩) న్మూథేమున దీ గం 
5 oy 

' 



పరీ కర్ల పరిచ్ళేదము. శ్ 

బునీకప్రూస్వంబుగలిగ, ఉయ్యాల, ఉఊయ్యలి అనురూపంబులునగు, నీ! జౌదలంజదలేటి 

లేందరల గలుబోలుడెగుచందనూ మ నుయ్య్యాలలో (ప|| హారి, ఆ. ౬ ఆ, ఉయ్యాల 

శ్రబ్దముకి ఊయేలయొక్క యాపాంతరమని శబ్దరత్నాకరము. ఇట్లు తక్కిన శేబ్దములు వికె 

రాంతరములని యూూహీంచునది. కం||పలుమరుతలంుంటితగకా | సలుగిడిడదోయిళ్ళ జల 

మునక" బో ర్మా-డిం చిలలింజన్ని చ్చుచు; ను! య్యలనూ6ఫు చుర బినునవంవొతలగి నొవర 

శకువుకా! కళా, ౬ ఆ, నీ! ఉయ్యాలలొట్టిలోనునిచి శేకులుపట్టి యూంచియా డెడు 

పొటనుబ్బనేశ్చి! వి. ఫు! ౭ ఆ ఏలిదము. క! బాలుండని తలంచిరివుతో! ేలిదమున6 

గలసియానికి యిదికార్య మె! భార. ఆది, ౬ ఆ, 

ఎల్లిదము.__పూర్వమందుంబలె నిట బ్బోక్రియ యూహీంచిపది. 

చ! అనవిని యిం్యద్రుడిట్లనియె నగ్ని కినిమ్మరివోయి చెప్పు మ।జ్ఞనపతితోడ నాపలుకు 
య 4 జా 

' సమ్ముతించేయక త క్కె నేని సేం! బనిచెదవజముక్ జమునిపాలికి నన్నరనాధు వేగ మే! 

యనుచుటకింక యెగ్గిదమె యాతనికిక్ మనయా జ్ఞ చూరయక్ |భార. ఆశ్వ ౧ ఆ. 
ap ఇ 

ఆ | ఇంతలుక న్ను లుండ( జరువన్వరి వేండెదు భూసు లేంగ్రయే। కౌంతమునం 

నున్న జన రాండ్రనెపంబిడ పల్క_రీంచులా! గింతియకాక నీవెజు6గ వే మవవర్నన 

(శోవచొప్పునీ! కితభయంబులే. కడుగ నెల్లిద మెతిమె మాటలేటికికొ|! మను ౨౨, ఆ 
“ఈ cn nn 

I PN 

'జజర-- జా జరశబము పకృతగణంబులోనిది గాన ద్వితీయా శ రయురకు ద్విక్వం 
జ్ ది 

| అ కాం ' శ DE | 

బురా6గాల6 దొొగివర్శ మునకు సమా-పరీ-(౧౩) సూ-న, (హాస్వము. ద్వి! నలదువనపై యొ 

ఎట్టి జజ్జరల। (పందనలకు) కలయే కాళిక్రండల్పునిరీతి!హరిళ్ళ ౧భా, 

తక్కిన యీగ తొంకి చూ్ళాతశ బ్రంబులంను ని పృమో!ంసంనళ, 
॥ 

7 సొ సూ. జకారంబు క్రీంది అకారంబుసకంం దుదినులుల (క్రింది 

నలలకు లోపంబు బహుళంబుగ నగుం 

అజ్జు _ అబు, నొజ్టయ - గొతీయ, కన్ను - కను, నన్ను య 

నను, పట్టు - పలు, విల్లు - విలు, 



456° | జోలవ్యోకరణ గప్తార్థవి కోక కో, 

(వ్యా) గొలీయ- ఇ త్యాదులయందుందుదికానిచోటను అకొౌరలో పందున కీ జక 
(ప్త అవి యమ 

రము ద్వంద్వంబునం చేర్చంబడలేదు. 

ఆబు___సీ! ఇందు బింబయు(జూా ది చెందుప్పు. గలుససావి (అని) యబులెత్తినా 

కంగ నాసపడిన॥ కాకీ వ ఆ 

గొటియ... ఈ ౨వ 'నారుగపంటలు! గొటీయల వాడియునుదణుచగుకా, ఫారా 
౨౦. ర ఆ. 

పలు. నీ పలు రాక మునునచ్చి బాలు వేలువు మన్న. బం'శులేకున్న న ఖావ్యుం 

డనియె!॥! ఫోగ ౯ స్కం: 

8 సూ_అక్క_టాదులబిడ్లకు లోపంబు విభాషనగు. 
9 

ఆకట - అక్క.ట. అక్క_ట - అటిక _ అటుక _ అకు_ అ 
రి రు I) 

య్యా - అయ్యా ర - అవ్వారి - ఇట్టక - ఉప్పనడము - ఉమ్మి - ఎ 

క్ర_సక్కి-యము - ఎక్క_సెక్కియము - ఎక్కిరింత - ఎడ్ల - ఎన్నిక - 

ఎముక _ కజాయము - కటా - కటిక - కప్తురము _ కమ్నటము - 
—- జ లు లు @ 

క్రమ్మతము య కువ్వాడము - కొట్టిక - కొమ్మ _ కొయ్యగూర గ 

య్యాళము - గుజ్జరాతి - చిట్టి - చిన్న - చిమ్మట - చె 

న్న(టి - చెప్పుము - చెప్పుడు - చెమ్మట - చభ్రీయలు - జవ్యావి _ 

జూబిబ్లి _ తమ్మటము - తవ్ములము - తల్లి _ తుమ్మికి _ తువ్యర ఎ తె 

నీ - దవ్వు - దివ్వియ - నన్వు - నిద్దుర - నివ్వరి - నివ్వాళి-ను 

శ్వ నెట్టిక - నెమ్మలి - పవ్వళించు _ పిన్న - పుల్పియ - పువ్వు - 

_ పోటి ఏ (ాశెన్న - (మెస్టడ - బ్వోడు - బొమ్మ - బొమ్మికము ల 

క _ బొమ్మిడికము _ మజ్జ _ మత్తాబు - మల్లారము _ ము 

శు - ముద్దియ - మెట్టి - మొక రము - మొగ్గరము = మొల్లా 

ము _ రడి - లొట్టిపిట్ట - వట్టి - వయ్యాళి - సన్నియ - సవ్వడి - 

Ean 



పికీ ర్లకపరిచ్చేదీము; శ్రీవ? 

క ట్లు - అప్పుడు - ఇప్పుడు - ఎప్పుడు - అ 

స్త్రి - ఇన్ని - ఎన్ని - కొన్ని - మమ్ము - మిమ్ము - తమ్ము- అమ్మా- 

అక్క - అవ్య _ అయ్య- -అప్ప- అచ్చొటు - ఇచ్చొటు - ఎచ్చొటు- 

అచ్చటు-ఇచ్చటు - ఎచ్చటు - ఇత్యాదులు కల్క_టాదలు, 

ల చ త్తే న ర భ్ (వ్యా) అక్కటాని గ౧మందలి శీ బ్రయులయొ సం ముక క్షుర ములను. ల 

పంటు విభావనగు, 

అగ ంబుం చెలుప6గా బన్ధక ౦క ణంబులైన నీఘంట్వాదులు పక్కుులున్నందున 

(ల స్థంహ్యాన్థా నాదికే ంతే” ఆనుసమర నూ| తపపతంజలిచపన। పకారంబున గంగ ఖు టీ ధ ఆధ ( & 
లాఘ వారము సంస్కృత వ్యాకర ౨౦ిన సర్వశ బ్రాగని బేజాశము సలుపంబడని యటులే 

థి ఏథి ల 
వక్ళతంబునను (గంశవి స సి ఇణపరిగణికంః ప (పక్ళకంబునను (గ్రంశవిస్తర ఫీతింజేసి సణపరిగణితంబులైన శబ్దంబుల కెల్లను నర్భ(పదర్శి 

థు 

శబంబులెకీ యరంటు లుదాహారింప(బశుచున్న యవి, 
టి pp ' 

నంబు లేకుండ స్టాలీపులా క న్యాయంబునC గవి పీయోగంబులకో గతిపయంబు లేన 

అ మొకం! సహా వండు పనుచువాందళ్తు | విప తానుష్టాన పరులువీర మే 
hrm 9 

పోలో] కహీతంబపె యిది మనకుకొ | మహానీ నుమ కాకయెబ్లు నూనంగవచ్చుక | 

భార, ఉద్యో. ౧ఈ (అ చ= ఆశ్చర్యము, టవర్గలో పంబుఎ 

ఏకీరింతే_. (వాహన ము) కీ] శేవిలుంగునుదాల్నుం దే వేరియదుగ్గ శకిరింతయై 

మీంచు మే;ముదక్క_! రాము. ౨ ఆ: ఇట(గలోపంబు. ిజింగాండు. _--(పచ్చపిట్టు 

Gill కార వచేభదంత హాకకుడ్య, పశచ్యుత వ్మోజప జే జు బొ|ల్బారు ముమురిగుటుం 

బురువులంచు చెసంగొనిపోయి ఫొంక' శం! గార వన్మదుమాళి గిజిలగాడులు గరా కులం 

జేర్చుదీపికల్ | గారపాం గృన్ఫ రా యమ హీకాంతిని శాఠివ ప త్రనంబులకొ॥ మను, 

౧ ఆః (ఇటజలో పంబ జవాజి-సీ! కసటువోవీళం డం గరంికజ్తలనంటి గమగ మవల చు 

చొక్క వుజవాజి! వను౨ ఆః (వకారలేోపము. జాబిలి_తరల! పలుచెఐం 

ల ౮ an గ్ వ్ గుల బోవుదందుఠు€ బైనన్నిటికన్నియై | యలిగె వేజెనువెంద స గెకునట్టి జాబిల్లి 

రి. 
భా 



న్రీరీ జోల బ్యోకరణగుస్తార్థపుకాశీక, 

(చంమంండు) మీభరుల్ | బలెజడల్. గడునీట? దేఅదుల 'బైపయిం జను జేరంా | నీలు 

వుటీంతిలవచ్చు కొమ్మల "సెమొ్మొుగంబులు సాల ల్పగుక్ | యె క అ; (లకారలో పము, 

గి 

ప్రగడ... కం! తగనీలో నూహింపుము! నెగవిడువక థర్మతనయు దృఢమతివై 

పొం | డస చందము కొడుకులకుం | (చెగడలకుం జెప్పితీర్పు ' పెం సుర్పడంక భార 

ఉదో స్ట ౨ అ (పయాళి--విహారము; వాహ్వాళిశబ్దభవము) చ! అవికుల వేణియిట్లు 

సల మాంక బిసాంకుర పన్న గాలికిక్ | జలమరి చల్ల గాలికిని జక్కెరఖాణఫు6 బేజిదోలు 

HDT పలాన 

పూ | నిలుతువ యాళికికా జిగురు విందులనీలి గయాళికికా హలా | హళ గుళికా భదుర్మ్వ 

ఘునాొళికి నాభికి లో గియాత్మలోే క | పసు, 3౩ ఆః (యలో ప; ము) 

9 సూ_-_బడ్ష డ్లక్క-రంబుతో 6 బదాదిస్వరంబుగాడుచో, జడకు 
అన 

పంబు లదు, 

అజిత - కన్నది - నన్న డి? _ పలొతే . వీరిని, లా : ౧M ఎవ య 

(వ్యా సంయు'కాతురంబునకు నజాదిపదంబులతో సంధి గలుగుచో లోపంబు 

గలరగదని యర్థము, 

ల్తా న్షి ము ot ల్లి ణి , ఇ్టుమిైక్కి-, మున్నేజు ఇత్యోదు లూహీంపనగు,శాl ఏమి పార్టుండు 

నీవు దండీమగ లె యీవమ్బ కారన్న సం | ఇ) మకోోభము బాహుదర్చమున( దీర్చం 

బెన మిజక్కి- మి! మ్మే మెల్ల న్వాజంగంది చూశెదముగా కీసారికిం బోయిరా | ఫీముం 
గ) చది య 

డీ నవి రి త్హరూటలకు6 గోపింపండు నూ పెంపజుకొ || (ఇట శఖ టరేఫంబునకు లోపంబు 

రాలేక) భార. ఉఆద్యో 5 ఆ, 

సున్నే అు. మ అనిల3 బఫ్పురి. బోరచి ల్రీముల క'త్యానంద మొంగసంగ న 

రినిమిన్నేటి. తరంగలకా చెనషణుచుళా॥ భార, ఆదిళా అః 
gp _ 

త 

క్రన్నా క__ సీ] ఎళచు ఘాళలు ము్రురమె చి బెట్టోలీంచి గముకి 6 గన్నాకయి 

గి యశయు॥! మను, ౪ ఆ, ౪ క్షన్నాకు మనకు ఫీమ్మండి | న్నరవరుగావవలయు 
ae 



fom ఆంటి wr 

సికీర్ల గడి చ్చేదము, 459 

నెమ్మెయినైనక్ | దన్నుం గాచిన నికండు జlగక్ను తు=డీర ణఇమునం బగ నగి ౧చుక౯ | 

ఇట వలోపము రాలేదు, భార. భీం ఆ; 

కl "నలుణిడి దోయిళ్ళజలమునళ బో ర్కాడిం | చిలలిం, జన్నిచ్చుచు” 9ళా. 

౬ ఆ; సీ, పంకనిశ్శంఠకండై పారదారికవృత్తి వదలకపల్లాత్తు వానినెడసి! ఐసు ౧ ౪, 

10 సూ_..హోదులయు నీలుగు లోనగువాని తొలి హూలునకు 
ళ్ళి 

పంబు బహుళంబుగ నగు, 

హాడపము - అడపము - హారిదభము - అరిదళము. హలంది_ 

అలంది-నీలుగు - ఈలుగు. నీలుగు _- నెగయు _ పొందు -_ .బ్రానరు 

పూను -ఫొదవుల "కాదిలోపంబొాకండు వచియించె నది యవిచారమూల 

కంబుం 

(వార్ట్రహకా రాది క్లబములయొక్క యు, నీలుగు మొ దలగు శబ్టములయొక్క 

యు మొదటివాల్లు నకు లో పంబు6 బహుళంబుగా నగును, 

1 

ఆ॥ ప్రూనెనెగ సెయొదవెయాెన 36 భొెందెటనన్న | పలుకులంగు మొదల6 గలుగు 

నట్టి | వ్యంజన ంబులడ(గ వానిపె స్వర ములు | నిలుదు వలసినపుడు నీకజూక్ష! అని 

యప్పక వి ద్వితీయాశ్వాసమందు (వాయుమ “కం||! మాననతి యిట్లుమానిన |మూన క్రో 

భములచే త మరలిచి చింతా | ఫీనగతి నుండమదిలో | నూనిన(ే సేముముననంబు బోవరు€ 

డనియెకా”॥ ఆను పారిజాతాపహరణములోని పద్యమును బూనుధాకువు నాధ్యక్షర 

లో పంబున కు నాహరణముగా6 జూపి, (ఫాదవుినాదివగ్గ లోపంబునకు, ౪ ||తదన ంతేరం 

బకగిమ్మ అ !యదువిభు(డు కృపావిధేయు(డై వాణీశ ! తద శేశుల కాళ్ళర్యం! శొక 

మని"దె నుభయ సైన్య యోధుల నెల్ల ౯ొ||ఆను చిత్ర భారతా దిపద్యంబుల నుదాహరించెను * 

ఒదవ్రనకుం గలుగు ఉపయోగించు యుక కమగ్కు ఆను నద్ధములు శబ్దర ర్నాక కాది ని్ఘం 

క వులంగు ' గాయ యబడినవిగౌాని జాదవ్రణెక్తుకొని యగ్థములు తానీ జ్జ వి పరో గం ఖం బ్ర 

రి నఖ్టిథయివలేవ! కావ కరతాళ రాదుల్టళ్యుందును. సక్రొన్ముటోనన (ష్రా్ట 
/ 
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నిఘుంటువులందును బొదవుయొక్క_ నామరూపంబులు గగనకు సుమాయమానంబు శై 
రాం 

'ఫాదవునకు నృసింహ ప్ర రెణములోని పద్యయ ములు లోపము రౌనందులకు నుడాహరణ 

“ముగాం జాప్రుటలో మూండవడిగా నీపద్య ముదాహరింపబడియె, 

(3|| ఆదియట్ల కాబెనిఫ్పునం! జెదలంటునె దేవదేవు (శీరమణీశుక" | వుదినుంచు 

కొన్న వానిని | జెదవ్రునె యాపదలు రవిని. నొందు నె తమముల్ ॥|?? ఈపద్య మే శ 

రత్నాకరములోనను గమది నునిచిన యు త్రమముని (| బొదవు నె యాపదలు సూర్యం సద్దు 

వుసె తమముల్” అని యు] త్త రార్భమందలి యీవన్మా(త్ర పాఠ భీదముతోం బొదువ 
ఛాతువునకు సకర్మకార్థ మైన (కమ్ముటయొద్ద నుదావారింపండినది. ఇట్టి యప్పక వీయ 

_ శబ్దర త్నాకరంబులంవలి. పాఠ ఖేదములలభో నేని యు క్లియు క్ర మో కొంకౌము నర్శించి 

ఛచూతముగాక!॥!! నూరుంనిం ౯ కీకోట్ళ క మ్ముని విగంజున (గ్రవానిని ధ్యానించు నుత్నేమ్సుని 

నాపదలు (కమ్ముకొన నేరఖనిన "సె పేప ద్యార్థము నాభోే దింస గాం నిట సకర్మ కార్భక 
వ్. 

మయిన ఫొదువు ధాతువు గాని ఫాశవ్ర గాను, ఇప్పద్యంబున( గొదవు ధాశువేయ నినవో 

నప,కవీయ లక్ష ఇపద్య! ఫకాగ పున నావెషర ము తోపించి వనఘాపాొంకర వునయబగునటి లి ™ ణు ట్ 

యొదవు శబ్బమువోలె నకగ్మక మె పెనింజాపీన యర్ధ్యతయ మునె తెలుపును గాన 

వైపద్య మునందు నర్భసమన్వ-శుంబు లేకపోవును. ఆదిపర్లతో పములేని తటిని భొదవునకు 

(గమ్ముటయు నర్ధ ముండునన్న చో (ఏక దేకవికృత మనన్యవత్ ” అను న్యాయంబున 

జరగునకు జరుసను, నడచునకునడుదునుంబభో లె. బొదవు నకుంబొదువు ధాతువురూపాం 

తరము కానలసీవచ్చును. ఆప్పుడు వాదువునకు కున్న యర్గ ము లన్నియు వినిగమనావిర 

హంబున6 బొదవునకును చెప్పక తీరదు. అట్టి యర్థములు పొదవున కున్నట్లు క కవిపయో 

గంబులంగానంబడదు. కావున ఒఅదిరి పాటున నెసవిచ్చి ఫాదవి కొనిన? పొదలి యొం 

డొండ దివియును భువియు బెసలు6€ | బొదవికొనియుండు వీటి (పోవువలన” ఆనినట్టి 

తక్కిన యప్ప॥ వ్యుదాహృ తన్భసీంవా ఇ పద్యములందును ఓబొదనవ్రు” పాఠము (ప్రా 

. మాదిక ముగా దోందుమండు. అకక మెనపాదపునక నాత్మ చేపడా రక మై మెక కొను 

శాక్య (ప్రయాగం బ ముం క్తంబెనందునమ? సకర్మకార్ధ మే (కమ్ము) య
ం సందర్భో 

కేవ ము రంకును, ర్స వ్ర నుంంగుపష భొనున్చు నే ౫09 1 సమంజసంభ్లు 
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భుణియు, శబ్దరత్నా కరమందు, ఒకనుధాకువు నైకృకమని యున్దోపి ంపయబడుచున్న యది. 
డు 

అపసర శేబ్దంబువలన, రస సరువాతునై నట్టు లియ ది యుద్భవకశేబ్దంబుఐలన నెను (గం 
లీ 

కల తాత్పర్యము గా స్ఫురిందునుక్నని, ఇట్టుల పరాజేక్నలేళ సిం్వాణవాల్యాంశ 

బున స్వయ ంభున్ర గా నవకేరించిక యొవనుగధాతుళు పూర్వప కంల ముళీ ంబున దేశ్వంబె 

నిఘుంటార్రదులయందును నామరూ పంబు లేనిళాడను ధాతు వున కురూ పొంతర మెట్టులు 

గాందొలును కావుననే! (;ఒనునుధాతు పాదు వ్ర యొ రూపాంకరమని (వాయ గ్రా ( 

బడినట్టు లీధాతువు పొడవుయొక్కొ_ రూపాంతర నులి కబ్దర త్నాక రా దులయందు. లిఖింప 

దచేలేను. కమ్ముకు భ్ రస కరము క్నునట్టి షావవుధఫాకశువు వెక్ళక మే చు నీ సాధిం 

తు'లేని యపుడు పాదువు గరూడందావృశార్థ మందు వైకృక మన వలసీవచ్చుశు, నిఘుంటు 

వులందు ;[బొదువు” దెళ్యంయినియే (వాయయికినధి. కాన వే కృతమని (పసి ది జెందిన 
య ణి 

._ యొనవు పాగవువలన (6 గా నేగను, సెపవు కొడ్షం గాని చేటు గాంగాని ఇకను నిభుంటువు 

లందు నిపుకొన(యననంచయున దాని స క్రయు సంశేయూస నమెై యుమ్మొల బూంగచున్న 

యది. కాన, ఆ| ,(ఫూనెనెగ సెం బొడినం బొనరెం బొంద ననియే యప్పకవీయ 

లత ణపద్యము చదివినచో సలక్నణముగా నుండును, అపుడు, [ఒనువు' నొద్ద బొదువు 

యొక్క రూపాంతగమని వారసిన కబగత్నాకరమును శాస్తా గికకాలముగా నుండును, 
ది ఎ 

పాను భాకేంర విఫరిందుకశిని నీపద ణ్ ర గూడ నకొర మథం, ఫ్లూను థా స్పరయును వివదీందుక శని నీపద్యము శు త్నాకరములో6౧హాడ నకార మధ్యం 

బగు పొదవు శబ్దముతో డో (వాయయబడివది. కాని యది ము(దాాపమాదకు 

కావచ్చును. అశే కానిచో నొదవునొద్దంగారి వేము గా6గాని (గంధక ర యీశబ్దము 

చీల యొత్తుకొని (వాయకుండును! బాలవ్యాకరణప్రు_సకములందుగూడ నీసూ( తము 

నొద నీశబము నుకారమభ్యముగాశే దిడ్దుట యుకంబసంగాన (గంధవి సరంబుతో 
ఏ ఏ § a ఆచి [కష | 

జాలును. జళవేళ (పోద్శనశబ్ద వై కృత మైన ఫొదవు శబ్దం బోకొటి యున్న దనియు 

నందునౌనే రాని రూ పాంతర మెన యొనవువైక కృ ముగా (క్రాయంభడినదనియు నచ్చటం 

గాని జలు సోటంగాని యీాశళేబ్దము 'నెత్తుకొని (వాయకునికి శబ్దరత్నాక రాది (గంధ 

కర్త రల పీిమాడమనియు( గొంద జందుశేని ఒధాతోరర్థాం కరే వ న్భ శ! స్థాశ్వర్థేనో పసం 

త్, (పసిగ్ధై రవివఖాతః| కర్మలో కర్మక్యాకియా” అనువై యాకరణవమ ర్యాదంజే సీ _ 

మక? ధాతువు శోకో క్రకారశంబులచే నకర్మ కాకము నీవచ్చుం గాని యకర్మకధాకు 

ఫ్ ల్ఫి ప్ర నిన్ఫ న్నంబ్రైన (పో కృవశస్థంబుమయొ ! (a వః గేం బపనార్సి మీ) మంగ పాన ర్భథా వ నే 

a 
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చె పె నుదాహారీంప (బడిన పద్యంబులుసమన్వయింప (గాం (గమ్ముటి ఇ త్యాదిసకర్మకాగ్గ వ్వ 

చెట్టులీ(జాలునో తెలియకున్నది. కా (బట్టియయ్యదివిచారింప లగా విద్వద్చ్యృందంబున శ
ే 

వినును మన్నాండనుగాన సు ధీమతులు ఫోధింతురు గాక. మణిధయు 'బాలవ్యాకగణమందు 

బూనుఫాడవులకు నాదెలో పంబుచెప్నిన (గంథక _ర్థనచనం బవివారమూలకంబని సాహ 

దించి (ఛాయంయబడినది. ఆదిలో పంబుగల పూను థాతువునకున్వు పొదవుయాపాంతరశే 

యని భావింపయిడిన యొదవునకును నగ్గవి శేహంబులందు ధారాళముగా సుకవి పయో 

గంబుఖు గొన వదు దు న్న యవి 

ఉ॥ పూని నృకోదరా జుళానులు భుగ్నలు గాయ 'వెడచేతం గన్నానీ 

రూనంగ నెత్తికొంచు6 జని యుూ(గ్రవనంళున: ద దుఃఖమగ్నో ౧డై| ఖార-_ ఉద్యో 3ఆ; 
నానో 

కం! పీన ప్రజ్ఞ డ కార్యము | లైనవిచే సి తుదివగచు నతుల ప్రజ్ఞా! సానుకుదా 

రూడ్డుంకువగ' | నూనంణు దురిత మనువటితి కోదక యునికిన్! సార-శాం-3 ఆ! 

(ఫూనున కాదిలో పంబ 

గీ! అకనిముంద+శి6 చార్చ్వంబులందు విజంంద | నొక్కా యుమ్మడిం చెక్కుండు 

రుక్కుమిలి | యురవడించిన దేవిపై ను గదివిజు | లొదువం బేరల్క_( బెదడవు లొం 

డొంక యనర॥! మార్క_-౬ఆః (ఫొగువు నాడిలో పంబ 

క్] పార్ధనపమూ | ర్థక శేబర "మెదురంగని రొదవుశోకమునకొ జై, ౭ఆ, 

పాదవుస కాదిలో పమున్న వారి మతేంబున) 

ఇట్టు| లసామాన్య కవి ప్రయోగంబు లుండగాం బరికీలింప కవి(బహ్ము_వాక్కు_న 

కెదురాడిన చిన్నయసూరి వదనంబు చిన్న యసూరి వదనంబుగా. 'జెల్లంవగు, 

ఇట్టి యభిపొయ మె వూను ధాతువునొొద్ద ఛబ్దర త్నాకర (గ్రంభకర్వయు వెళ్ళ 

డించె. ఇట్టు, ఫాచ్చెము, పంచు వెనయు, ఇ త్యాదులక నర్థవి శేష ములందు నొది 
శీ 

లోపంబు చూపట్టు. ఫా చ్వెము (న్యూనము) a || ఇచ్చటి అంధులు నీవును | న బ్చెరు 

బుడి బినుచునుండ 1 వపయిదూళ్కుము నూ | గిచ్చినను జాబునంటిని | శాెనుకా దింతవస్టు 
Sener, treet See apes + fat 

ణ్ శీ, 

ఖర | FF క, టూ రమ నమ్మా! || భార ఉడా కిట} 
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ఓ చ్చెము-గీ! అధ్య ౮ రంభ్లమిం తోఫ్పున య్య దకు |శివుని. దోడ్తేని యొక్క 

యొ చ్చెంబ కాని! కాలీ. ౭ ఆః పంచు- un తన శిష్య లేన, పుల ఇశీంపాయన 
ఇ a క 

సుమంత జేమినులం బంచి (కమంబునC జతు దన సూ త్రంబుల? వేయించి జేవవారసుం 
నా 

డేంభార. ఆది ౧ ఆః 

మడ్విర చిత మయిన జార్జి మకా నళీయందలి యౌ పద్యంబును ఆ జనకి సూచకం 
అవి క యాం 

బగా నీసండర్శ ౦బున6 జేర్చలడు, 
(1 

వైనయు-సపోలు.చ! తనసతి జహ్నావిం జెసనయు 'బారయు స్వీ ను సుర దుసం 

ఖిసం | పనులు రమాభకన్యయు సుధామయ వాకు ను ను గల్లు జారి సా | ననగుణరత్ను 6 

జాచి యొరుపచ్చ సపీంప పకి సాగరుండు ఖో , భనివిడి:ంగాందిశమ్మ! పతి ఫౌఎంతివర్ష ప 

సుంధ రావణీ!! 

ఎనయు చ వినినజనంబు లీత6 డవిచేకి నునకా సలదింతేరే గాల | ర్టును బలకో 

నస సంపదలు చూచి యొజుంగ మె! మున్ను నిన్ను నా] తనింగలనం జగం బెటు౭గచాొ 
Pm] 

యత. డద్భుతవి క్ర మోజ్టులుం | డెనయుదెే నీవు పౌరువువిహీ నుండ వద్ది విడే 0(ద్రసంద 

నుక॥ భార, క. ౨ ఆ; 

11 సూ... ఆరాటాదులం బభధమేకతే పర ంబునకు పొస్వంబు 
( యిం న్ 

ఆరాటము _ ఆరటము. ఆరాటము - కక్కూ_జితి. కేళొకూ ?_ 

కానూరు(డు - కొమారిత _ గంబూరము - పెండారము బంగార 

ను _ జేహారము విటతోటము - సంతోషము, 

(వ్యా) ఆరటము లోన కబ్దంబులందు' ముం: నటి స్ మునకుంగాక త్క్కన 

దీర్గ రబ-లకు (హస స్వంబు ఖ్ కల్పము నగు 

ఆరటము-(పరితాపము) క  పటునఖర . శేత్యయున నా|రటముకిపిసు రారీసే 

రసికున్భ సీంహుక్ష | పాండు. ఆ; 



కక్కు_టీతి-(లేభము చ! కిలుకులం బెట్టి వీరీ నషకించితొలంగాదమున్న పట్టీ 

'క్కు.టేతియకాని తన పూనుహాూలముగాదు! జై. ౬ ఆః 
రుం 

ల లో తలో అలల్లా జమ్ ఇ గ చ్ నీ! సునసు కరా జతి మెలనలేచి చేతుల గాంతురి జబ్బుగా గొలిలించు, 
»” Lay) 

మను ౨ ఆః 

12 సూ___ఓమాగు-దులం దొలిదిర్భంబునకు హస్వంబు పవ్భా 

నగు, 

కీయారము - ఒయారము _ ఓయారపు - కేళాకూళి _ కోల... 

సాడారము _ గోరువంకపత్. _. జోహారు -_ నీలుగు _ “వీడ _ జేహో 

- ము - ద్ర్ధమధ్యమ్ము - మొజు - 

టను _ వీడియము, ఇత్యాదులు, 

మూలుగు - మారు _ సీటతాొ 

(వా బ్రా సూ(కౌర్ళము స్పష్ట్రమా, 

జ మూరము. గీ|| రతి తీD:స ంబున గడు న్నాయారమున( బౌవలి చంద్ర; ఉఇ్యయ్యా 

లాదులం దో మన్కింజేసి జ నూర ము. వీ హారముల్ 'సుటయ నో య్యారంబులుగ(గచ్చి 

యందంద వింతగా నలవ$రింతు!! భార. విరా, ౧ ఆ; 

' గొరువంక కం|| గొరువంక యన్న మాటల! వరునంక 6వలంకు గల్లి మ'సవకు(6 
దమలో | సెరువింక “నేమిగలపని | యిరువంకల వగలంబాగబి ''సొంతయువంత ౯ | విక 

8 అ 

ను!-శరసంధానముతో నె 'కొన్ని యడుగుల్ దొజన్వవం బాతయ | దశగా 
థి 

_ల్లూాని పదోణముల్ దివి యు దోద్దండంబులం జేందియే | నిష్టలు ల్ చినుముంను 

ప పరగం జిట్టుస సలం ఈాసోునుజొ | గొరువంకల్ ముం నెట్టను గస+ముల' ఖో 

షింపరోషి యుచుకా వ నర ఆః (-క'క్షుము నప్పకవి శకలం LE కములలాే 6 బథించె 

| వది వింక్యం బు. 
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18 సూ.__అడంగ్యానుల డాకు ణకారం*ఎ విభావవగు, 

అకంగు - అణ'గు _ అడం _ కోడంగప - చిలాడము -_ తడ 

ము - నాయడోమయు పోండి _ సయ - నకంకు - మికు-గుజు ఇత్యా 

దులడంగ్యాదులు, 

వయకు. క | గాపాద నిళాతిచేతీను | వంంశిగరులు తిరులతోడ వనుధంబడీ 
మెటా! వీర, లో ఆః 

మి౯ణు (గటు... (ఆగ్ని కణములు) చ! మిణుగు(టు లెల్లెడం జెదరమింటను పుం 
అను 

టలు వర్వభుంటికా | యుణఘు భూరి నిస్వననికాయమునకా హరివంతరాళముల్ | వ' 
క మహా వే కకి (గొ ని భారకదారకుమీ(ననై న దా/(తుణగతినింగి నుండినిజవోదుల 
తోంబకు దున్క కెనకిక!| భాగ, ౧౦ స్క0 ఆః 

14 సూ___ దక్కులోనగువాని దాకు డశారంబు విభొపనగు, 

దక్కు. - డక్కుు - - దక్కు - దగ్గజు - దొగు. చాశలి _ 

దిగు _ దిగియ దూయు _ చెరందము - దెప్పరము - దెప్పు - దొంగ 

దొప్ప జా ఇత్యాదులు, 
ఖ్ 

(వ్యాా--త! | డక్కెను రొజ్యమంచు నకటా! యిటు ' తమ్ముని భెగమిక నీ 

వక్కొ_టిీ. ఒనమిలగ జా చదది యెట్లణుగుక్ా వినుమినుళేలతక | (గ్రక్కున చామిహంబు 

చవి గాఎము (మశ చాడ్పునూవె! యి(ట్టుక్కివు (డైన నీకొడుకు నులము నునటు 

లాండగూడు నే!!! భార-ఉద్యో. ౨ ఆ; 

డక్కు_ _ఉ॥ అక్క_ట మంద భౌగ్యనకు నట్టికనూభపరత్న మె! స? క్. [దక్కు 

నె ధాతనిర్దయుం డొడంబననే కను మేలిఐస్తువుల్ | పెక్కు_గెనంయి లున్మియగిబ్భృ ౭న. 
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ము పీల్చిన? బోటుబంటనె ! యక్కొ-డ శీలపోయితి పభోగుంభూ ప ణు 6 గోలుపోయి 
ద. 

తిక. భార.(ద్రో-౨ అః 

15 సూ___ఏ'తొదులకు మువర్ష్మకొంబు పరంబగునపుడు దర్భ ంబు 

ఏభొపనగు. 

on ee an (ష్ యు + ము _ గుడము _ 
ఏకము - వతొము - వతము క్రళ్లిము గాలము గుడ్డము 

గోజ్రము ..గోతము _ జూజము - జాంజము _ జోతము _ తణగము _ 

బాండ ము మండము - లాతము - ఏణము, ఇత్యాదులు, 
# య | 

వ్యాఖ్యానము-నీ! వాలారు నోరు పెకొ గాలాము చేసినే 'జేజేపీరణ్యాక్ష్న శిశు 

కమునక॥| పొండు. ౨౪: (గాలాము=బడిశము) 

జాజూముం-(పొలిక లయందు6 బోసిన నవధొాన్యముల నాజు) నీ! శ్వర్వరీచర్య ద్రపరి 

ణయ సముదితెంక | రార్చణకి్సియలందు. వియద్విఫాగ | పౌలికలదో(చు కొత్త 

జాజాల ముక | లనంగందొరక లొండోండ యంకురించి! కవి ర ఆః 

లాతొ ము. సీ కకపాల “కెదార కటకము(దితపాణిం గుటుచలా తౌత్రో(ము 

గహార్చిపట్టి! వును, ౧ ఆః [సన్యాసులు పతయ న్రైడు దండము.] 

వీణాము.(సన్నవృస్ర్రము] కం! పనీషీట జలకనూ"డైను | నున్నని వీణాముగ 
wn 

ఆవిరులు దుజఉమెకా | 1 సన్నామగ నలంద గప స్తుతి | జన్నుల ముత్యాల బన్న సర ములు 

చాల్చెకా! డై ఏ అః 

16 సూ__._పదాంతేంబులయి యసంయుక, ంబు లయిన నులు 

రుల ల యర్వంన నకు లోపంబు బహుళంబుగో నగు, 

ఇందు నురుల కుత్వతోష పంబు (వెయికంబుగ వాల్పరక ంబులకోః 

సగ జూప సస్టైడుః మాన క - మినువడే - మిన్నడె - వత్తురువారు _ వత్తు 

॥ Me ah nr mr 
నం... / | 
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రారు - కారుకొసయె - కాథ్కొ_నియె - గాములు, _' శానుల్ = 

వనములు _ వనముల్, 

(వ్యా)--పదము తుదనున్న, న్కు రు లు వగ్గంబులు సంయుక్షయుణు గాని 
యుడు వాని యుకారంబునకు లోపంబు బహుళంబుగానగు, ఇందు నువగ్గ, రువ్వ 
ముల యుకారమునకు లోపంబు హల్లు పరంబగుచో 6 దంచు గాను) అవసాన వందు వాం 
బుగానుు నగును, 

(మాన్ప్సడు_ సఫించు ధాతు జని కేపుణంమైన యను కబముయొక్క దము కార 

మునకు లోపంబు (పాయింకంబన, నీ! సలుఫుచు దమను( దన్సన్ముని౬ జత్నియు6 దొన్స 
నుపాసించి తద్వరమున! భార, ఆర, ౨ ఆ; 

కం|| ఆన విని నిర త్తరుండయి | నునుజేయద్రుండు గొంతనేఫు (మాన్నడి తలంప్రళ్రా 
"పనంగొన నిడాహానిం | దనువలయల గచిదురుతోడం దానిటనియెకా! భాగ, ఉగ్యో_౨ఆ యా ( 

జా] హెలో మా(వభ్చృతుల్ కుమారినిటు సంభావింస౭గా మున్నుది | క్చాలుర్ 

రాజు నలంకరించి శుభలగ్న ౦బుం (బతీకీంపంగా। నాలో. చాను దదగ్గ సన్మణీవి "కేషా 

సేవ స సన్నద్ధుండో | నాలోకాప్పుయడు చేకెరాగ నుహివాక్ రతా ష్ రపాంతేముక్ | 
వసు, ౬ ఆః 

ఏతత్ఫూతో9దాహరణ సందర్భంబున మడ్విరచితం బైన జూజిజాముకా వళిలోని 

యిప్పన్యంబులనుగూడ సంధించి యీాగంన౦0బున నిట్టి,తిచతురపద్యసంఘుట నా ద్వారం 

బున6 బరీపొలనొ గారవముం గుణిచి (తికరణశుద్ధిం చెలెపేన. 

దా! సాగ కార్మబ్బులు మంట'చా 'ల్మెజిఫుంలుం బొగారు కన్నీ టియే] రీకి గ ముల్ 

సర్చిన రాండ యాతనల ధాటీవృష్టు లేకా మహా! యాగ మేతో (చిన దుర్థినాళి బహు 

రును గం మూగ * చిబళ్ల్ | | కుగళ్టుం, శగాశ్చెడు ఇార్గిగిలేయ విజయ జో తిక ళ్ 

] trp 
py : 
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ఢి థి 

చ! ఢులియనందగ్గచోటను గడుంభివాఢిల్లి యటండు9; మానులి ! య్యిలజగ 

దీశ్వరుండలథులీ క్వరుండె తేన కూర్మపృప్టునుం! దెలమి వహీ ంచునటు నహీ యించు ఎ౭చైే షి 

ఢులీశ్వ రాఖ్యతో. | బిలిచిరి ధర్మజాదులను జేర్వడు మాగతి జార్తి భూసతీ! 

మొదటిపద్యములో 6 గార్మబ్బులు, చొ ల్మెజఫులు, కన్నీటి, గ ముల్చవ్చి, బల్ఫు 

గము, చందికల్ (అవసానంబున) అనుచఛోట్లను; రండవపద్య మందు, పేర్య డు! ఆను 

చోటను రులు ను వర్శంబులకు లోపంబని తెనియందన లువర్థాంతే మైన ఛాకతుజవి 

శేష ణముయొ క్క. యుకారమునకును, లోపంబు విగళంబుగాల గానంబడు. 

క చిట్టుములు నోకికింతలు |! దట్టంబుగం బొడమెజన్రలు ద ప్పెం గోర్కు_ల్ | 

విట్టాదవెం విజుంయుబుం జను | కకులు సడుబలి సెనప్రు కు (్రాల్లంటులకుకా | 

అదన్న, రా, కూట, కం, 
“a 

శ 

శీ]. విగహాగ్ని వీదీతి( గరా గనాొానూ నసం బనిన ట్లు వన్న గాచిన భు తంబు | షా న్న శ 

లంభోల్ వయసు నీపాబువేయుటు కీచె యాన తాలన్న కు ౧న భాం] 
వ 

తారా. శశాం విజ, ౨ ఆః 

17 సూ_ఆచ్చికంబులం బదమధ్యంబుల నణడర లయుత( 

ంబునకు లోపంబు బహుఫంబుగ నగు. 

కినుక - కిన! కానుక - కాన్క-॥ చిలుక - చిల్క॥ కాలువ 

కాల్య॥ అడుగు - అడ్డు! కడుపు - కడ్చు॥ పెరుగు - పెరు కూరుకు -_ 

కూర్కుు, 

॥ 1. ' 
me pr 
( iy ln yh 
Yo re 
2 op 

iM Mn 

(వా ఆ శృ తెనుగుమాటల నడునునున్న్య న, ల, డర, వర్ణంబులమోంది 

_ “యుకారమునకు లోపంలు బహుళంబుగా నగు 

కిన్క--(కోప పము) 'పంచచామరము!! అనం గొ ఆంతలేని క్రిన_న క్క డింది వోదు! 
ne] 

గనకే శంగవింట్లినా లు నారస్లంబుల్లూని | అచ్చ- రె 
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చ॥ అరికులవేణి కీ తెలి యా చెగిజెండియు శేకతంబునళా . | బొలతుక రాల 

యీచి'సరుబోడి కుచార్సితహాగ నాయకో | జల రుచి గంటీ రేయనినం జృ[చముఖు ల్ 

చిఖు నవ్వుయబూని రా | లలనలజూాచి, కిన యు6 గలంక యు. గొంకునున౦కురింప(గ ౯ || 

వసు. ౨ ఆః 

కాన్మ-= (కానుక) సీ[ గుములుగాల. బొలునుప్రూగముల జెన్నొందు. పూగ 

ముల గొన్ని ంటి6 7 కాన్క- చేసి! చందః 
లే 

కాల్య_శే॥ గీ! కడలి కోతుల కొళతోట కాల్వయయ్యె! అన్న.శా. యా, 

18 సూ___లాంతియచ్చునకు సహితి ముశకానొకచో నుడినడు 

మ లోపంబు గానం బడిమెడి, 

కలికి - కల్కి. - ములికి - ముల్కి. - బుడిప. -. బుడ్సి 

' పాలశతి _ పొలి, 

(వ్యా) తెలుంగుమాటల సణువు పన్న . తేక క య ముల సర క చిత్తుగా 

లోపంబగు. 

క్షల్మి_(1. ఒస్పీదము 2. మనోబ్దారాలు) సీ! ఈకల్కి మదనునిచేకటా 6 
oo ఫ్లా ర్ 

యుకాకకాను “పీరటవీడి గాంచేేలో తౌ-ళ-విజ 3 ఆ: సీ! అళాసవృత్తి చెన్నలరీ 

సూతన రా గమహీమం గుల్కెైడు కళ్యా మానికములు, వసు, ౬ ఆః 

ముబ్క్_.--- (బాణము) వ॥! తన రాజీవశేీరం జెబుంగదు నిళాత_త్ర్వంబు లేంగల్వ 

తూ | ఫునకుం జాలదు వేగలీలయని యాపూముల్కు ల్యెంచి (క్రొ | న్ననవిల్కా-(డు 
నా! 

నవాంబుజోత్పల వితానంభీను మినాన్నీలో | చనము ల్వింట ఘటింప(బొల్ఫెనవి న్నిస్తం 

.' దా9ంబక ఖా నీతుల | వసు, ౨ ఆ... lr కి 

a ఖీ 

19 సూ.___అబ్బు రాదులరి దుత్వంబునకం లోపంబు విభాస; 

వగు? 



470 'టొలవ్యాకరణ గుప్తార్థ ప్రి కాశీ క్ర 

అబ్బురము —- అబీము యు అబ్బురము - కస్వరము - అపుడు 

బ్రహ్పుడు - ఎప్పుడు - చప్పుడు - నెత్తురు, ఇత్యాదులు, 

(వ్యా -- అబ్బురములో నగు తెలుగమాటల నడుమనున్న ఆుకారము విక 

ంబుగ లోపించును, ల్చ 

అబు ఊ॥ కాయను మేటికప్పు కొడుకాయను నిద్దపుం బూతమావిమో 

కొయనుం బంజరంబు6 జిలుకాయని న(ఐపు సోయగంబుం (బో | కాయను6 బల్కు వేమి 
అజ శర కాళమవకిమ్లోస్ల్య్య్యూ 

య ంవకెౌయను6ం బంతీము దీటునోటం కె! కాయను చేరయిట్లు దుడుకాయనుబాయ (గృ 
॥ యా 

నోరకాయనుక౯ అన్న. ఛా. అయో, 

క ప్రియ... (కర్పూరము) ఉ|| చెన్న నన్న దీపు లిన సీమల చాగిగియాత ణాడు 

గుకా | నెన్న లశేల గహురవు విఫ్పుట నంటుల నీడనీగురా। కన్నెలరోయునన్ను లకు6 

సన్నులు వాయు నదీయవాసనల్ | వున్ననంగాంచి క్ష(పప్ర దుభూగము శేచుగమోగ 

డింళముళ || నను, ౧ ఆః 

20 సూ... చుక్చరక రువర్షకంబుస కుముందజిదున కంబు నుత్వం 

బున కులోపంబు విభాపనగ్య్కు నగు-వోం ధత్చూర్వంబు గురున్సుగ "దు, 

అదురుచు - అధు)చు! ఎదురుచు - ఎదుర్చు॥ . పదురుచు - 

పద్ఫుచు, 

(వ్యా రువగ్గమునకు6 జోగాగమంబు పరమగుచుండ రుఇర్దముముందలేదువర్ష 

ముయొక్శ_ యుకాగమునేకు లోప ౦బు వికల్పంబుగా.న స, అట్టులోపిందుచో దకారశేఫ 

_సంయోగమునయ బూగ ర్వస్వగము గురువు గాదు, ఇట్టిద శేససంయోగం'బే యన్యోన గ్టింబొను 

(వాసంబుగోం 'జెల్లున నియ నియ్యది లఘద్యిత(ప్రా స సఫంఖని ేర్యడుననియు నప్పక వీయ్ 

- త్న త్రీ సఖీ. ంద్గు నిట్లు వెళ సృంఖడియె, 
| A, 

.. స లర శే) శ! భుంిలసుగక్య సంస్థ క ంబులయి కొని యా 



(|) 

హక ర్ల కపరిశ్ళేదము. 4&9 | 

దంబడని కారలతో డనొకటికాళటి é5 | (పాసములకగు6 దమలోన( బ(తయుగము! నిది 

విన తాత్మజు (డు దిక్కుల దు9వన నంగ॥ 

అద్రుచు.__కం1 ఇలయును నింగెయు న(దువం! జెలంగ” మహాఎము వాదిసేనల 

గురువో |. నలుక నొనర్సీన నక్క_డ | బలరిఫుంజేతెంచి తోడుపడి సడ జనొకో!॥ Cal 

చారీ ర, దో 2( ఆవ కoll పదిగడల దు9వంగ నార్చుచు( | బదిసూముల వ్రోదుకలన. టెడై 

లుంచతపచుకా | బదివిండుల. ౧కొనియ | ప్పది లేళుల "శ్లుని కొడుకు బవల6గానే సే క్షా | 

౮ వ 2 ళా న వాటు ద చ నా $l నొప్పినడ వాండుదస్దయు | నుష్పరమదుువంగ శా ర్చి యొక నాలుంనూ | పప్పొల 

ము ద్రెన్మురి పయికొ | గుప్పున నడరింప సాద్ముగొని యుండు నసవక్॥ అచ్చ. రా, 

యువ కొం, 
థి 

ఇట 6 ఆఅ్రువక్షాగ అను కట్దంబున6 జాగాగమ నక కాసంబునక్కు (క-పరీ-రా రా 

సూ తేంబుస “ ౮ానుపన్్, కారు ప క్” ఇ త్యారులయందుబ జె బకారంబు 

రాక సిస్ధ్థన కారంబు సకుం బో లె (వమోగంబులనకార బు కానంబడు ఇట 

జ్రేకణార్ధ మును ననంబపను, 
యై 

చ| ఎద్రిచినకాలపాకమున  నీగతి నీమది. గోధవల్లికకా | బదిచచిన. 

వ'రు ఉ-హరీ. ర ఆ; 

ఇట్లు, అదుము ఎదు)చుు పదుచుు అనువోట్లను దకార శేఫసంయోగంబు 
స్య ముందున్న యకారంబున్సు ఎకారంబును లఘువులే కాన బద్యల క్ష ఇభంగంబు గల్గె 

. లేదు. కొందజు మి త్రశ్శాతవాది' బనంబులలోని శేఫాంతసంయోగంబునకు ముందు వన 
| య 

స్వరమును గూడపలసిన చో. బవ్యలక్షణంబున నొకానొళఫ్యుడు ' లఘువులుగా "నెన్ను 

కొశీనపద్నునందురు. అయ్య ది వ్రార్యోక స్థలంబుల వి శేషించి లఘుక్వ మును విధించిన 

(హో తనూ తెప్ప క వొన్లిది లక్ష ణంబులయటేసి నిరాకరంబని తేల ల్ల ం౮సదున్న యది. బక 

మార్కుని సభలోని నసరత్న ంబులలో నొకళ్కండని ప్ర సిద్ధిం జెందినవ రాహమిహి రాణా 

ర్యుండు మాత్ఫ్భోము బృహాజ్జా రేక (గంఢంబును వ్యాక కరణయుక యబుగా. శ(తస్ఫిత కే ంబుల 
జాతీ 

తోం "గావ్యంబు భౌ తిని రచియించి ద్వెతప బేశంబులందు నిట్టిసంయె *గంబునకు ముందు 

EN స మును లఘువు గా నిట్టు లెంచుచుండు, 
* 

శ 



శ్రీ బొలవ్యాకేరణ, గపహ్తార్ధపకాకీ క, 

బృనా__.[పనిజ్యాయో గాధ్యాయ ము- -శాలినీసృత్త ము-ళ్లో || జన్నేశో? మ్యే్య్య 

ద్యదృష్టా[ ర్క_పు(త్రం | పళ్యత్యార్కిర్దన్మపంవాబలోనం | దీమా ంప్ఫాప్నో త్యార్కి 

ద్రేక్కా-సంస్లే | ఫొమార్కయ్యం శే సామ్యద్భక్లే మేద చంజే్ర!__ ఈోళ్లోకంబులో ల] దృతీయ 

పొదంబున ద్వితీ యగణంబుగా నుండవలసిన తగణంబునకు దలేఫసంయోగంబున భంగము 

గలుగుచున్నయని. తేల్చి పలుకవలయు నని (గ్రంథకర్త 'తౌత్సర్యంబు. ఇట్టిదిజ్యోతిళ్ళా 

ప్ర్రగ్భోంభంబులం దే యాథా3 ధాసముగా6 గనంబడు, దీనికి మూలంబు గాన రాదు, 

ల1 సూ__జూోదాదుల చాకు జకారంబు విఖభాపనగు, 

జొదము - జోజము - ఆఫుదు - జనాద _ జూది _ జూదు - 

వీరసోది, 

(వ్యా (పకృ్ళరిన్యూ తేంబున గొన్ని “తెలుంగుశబ్దంబుల వకొరమునకు జకోర 

ము వికల్పంబు గొ విధింపంబకుము న్న చుది. సంస్కృత భావలోసముేముసకాౌర జకారం 

బుల పొక్షీకోర్చానణంబునం జేసీ 6షంపతీ* అనియు జంపతీ ఆనియు నీశబ్బమును ద్వివి 

ధంబుగాం బలుకవచ్చును పా్రకృత భావ యందు గేవల దకారమునకు జకారవిధి లేదు 

గానినకౌరసంయుక సాం స్కృతిక దకారమునకు-సూ.-త్వథ్వద్వధా ంక్వచిచ్చఛ జరూ 8|| 

అనుస్యూత్రయున జకారం బుక్వొచిత్కముగా  విధింపంబడియ, ఇట్టు ఫాపాంతరముల 

యందును దకోర జకారములకు మైతి) క్టోచిత్తుగానుండు, అ 

29 సా సిందయం దామే9డితంబు నొద్యజి.రములకు హస్వదీ 

ర ౦లకుగి గీ లగు, 
యి 

కుంభకర్ణుడు - గింభకర్ణుండు! ఛావణుండు - గీవణుండు. 

(వ్యా) కెండఎప ర్యాయంబున నుచ్చరీంచు మూటయొ శృ వుఎవటి స్వరము 

Ph చేని గె, సర్ట్ ంబు సు, దీ ంబయ్యె చేని న, వగ మును నిందయంకు 

య. 
జ! కంచహుమాయిప్రోచు నలరారంగంజేని కడిందిళోరిలతి |] గాంది బెడంద 

రక్కసి కొలంబున "కెల్లను మేలుబంతియై | మంచపు (గోడు తాలుపరి మన్కి బిణార పు 



హీకీర్లకిపర న్ఫ్దము. టక 

'మేట్టు ఇంతయుం ! గొంచక యెత్తి సట్టి నిను గోతులు గీతలు గల్వంాలు నీ! ఆచ్చం 

రె యు. రాం. 

క! డింభక సన్వప్తలముల | నంభోరునా' నేతు9ం డుండుననుచు మిగలసం! రంభ 
ఫై 

బునం బనికేదివీ | స ంభంబున( జా పగలని స్మ కిం స్త్” || ఫెగన, 6 పస్క- 6౩ 
pan 

దయ. 

అ| వ! ఎసలసభసలములమ గిసలములకు నీర | జాతములనుగీరజాతేము లను 

విగహింపనీని విగఛాంలె వోకుగా | జైలడి నెవటె విపిన వీళులకును! వసు. 3 ఆ 

ఇట జక భసల భట్దగుంల మొదటి సాస్వము నక్రు గ కారమును “కోతు6లు 

నీర జాత ములను” అను మాటల మొదటిచిర్ధ్య మునకు సూ తరీ తిని గీకారంబుంను నయ్యెసని 

యెయుంగన చి, 

లకి సూ _-పానంయునం బ్రిభమద్దితీయాతురములు వళి ప్రాసం 

ఖుటునాయబతు. 

(శ్వా) పద్యపాదము యు క్క. ముదటియశురంబునకు సలి యనీయు6 రెండి 

యక్షరమునకు( పా9స మనియు, లక్షణ గంథములయందు సంజ్ఞ గలవని యర్గము. 

౨4___సూ__యవనలలు అఫఘ్వులఘువులు మ తిం బారయు ేఫం 

బులుపొరయను. 

BNE య కారవకావలకారములు లఘువులును నలఘువులును యతి(పొసముల౨ 

దు సవ్య్వోన్యముం జెకిమిగగి యుండు. అగు లఘ్వులఘువు లైన శేఫంబులుమోాత్ళము 

మా థ్రితో నుండే. 

శ దా. ౦|| అన్నలు( వమ్ముఖుంగలు సట | యున్న తుగాం జేయు నెరతయు 

నున్య పతిందా | వన్న న మూ న నీషెయ్యాను సం! పన్న ంణాలు గాగ౫నారిం వాటిందుటుగుకా 

భా_కొం ౨ ఆ; (ఇటయణగినె త్స. 
ర 



444 ORY వ్యాకరణ గుప్రార్థప శాన్సీ క్ర, 

కం! నేయేలసంధరించున | సౌ శూగతల్సముననుండి వానంగనొల కొ నాయిన 
య i 

గాం? ముగు ఏకు" | డె ఫం గోము? ణా కని సలగ్ని సస్య న సక్ , బీాశొం ఎకు ఈ ఇరు 

ము yy నుం దియాకాం మి తె, మైత్సి)ఇ య్య వ 

న్స ఎలమావికొ నయెక్కి_ తేల తెల నార్సికో నెలవోటు6 గాలు నెసెనేని ల 
1 ఠం 

౨ గాకా టా ణా రకాలా: శారారాదాయాలగ్యాళు 

యుల (యు వక యులు సు నీటు యతి నుట) 0 జ జ్జ య. ఏటీ, 

. శ ce ఏ లో కొం. కొసరు సుగం" జ్య న్ “ సే tn r శ్ oe య FU ింషేంగల సగువి శేషుంబున పం | భావితుః 

దు నహ్బుమషైడాని చని ! మూనిభ్యుగని లె తెరు మునులు సతనికి నమ్మిక || భాగ_ఈద్యో= 

౧ అః 

ఖా ఆనాంలరంగ సు సోయి. హాసు పగల. బాసుబ న గి ఇం | పావేజీరుచి 

యా కనూనిలసనం ప ౧మముస్ఫలేంతి జ మనే సకొ | నాగంబసలంగాని యయ్యెజ విగ 
యో 

వీ ల | న wn * గో p was Va 

కంసంబు ఈ (గావు 'నా | హా! నుటింగ చ వుప్ప; సనన సయ్య "చీ సీతీ ంచినకా |_౪ 

కుంసో తా సరి నాము! ౨ 4 { ణు పా9ప సమ్మతి. 

కం! పలువోడులం జలుళభయలలం 1 “ఏలు ముసలమ్మా. సొర బాతనిెపి న శ 

భి రె 

నుంయలరు పతామహుంతధిపా! భారీ 
ఓ గక నడ ంండాటి సీశయు | శతక సుని 

గ 
స శ్ర” Sh (లస ఇఖులకాగ ములకు (పసన సి). 

ఈ || అంబురుహాషు నాసిక నిభ నను కె కువ జంపన నూ! సంబుంగగంబు 
గెల్నుటు ర ) బవ రును. బక సగ ను వై పాగ ఏ యు! గంబున ar స్ట సీస RT (గా తకు సీ క్షణ 

తారకాఖ్య తో] లంబనంంపతుల్ నుప నొవుఖి 
| | న ets epee 

శ రచి బయ ఫిని మించు చుక" || ప్ర 

భానతీ ౨ అవ (ఇట లఘ్యలగావులగు యట), 

మజీయు సే పుకావ్యరు లయందు లును హై "నట్టి యాయ కారనకాౌగములే య ఇా౮ 
థి 

ar స్ో రుణ? ఎలి (2 వభ , త్ర బున నలగ వ్రబుశాం జాప్యం, అస్వుల [సుల కారమా లఖ్టుకా వు, 

| F mn కం! తమరనగొరము న నష్ట! జ! GR మనీతీ బి విట త్రపీక సతీనయ జ్య i | శంకు నగవనే 

a. అ D నే | తృమునియతింళనసుతప ముల జికా || తమలి : 
Beat . న. ఆ ట్రై 

శ్ 

+ 



శార్ 
న. 

అక 

ోన్ఫపసక్త ముని అతిని (నృపసక్స ముని _౬ ఆత్రిఫ్స= రా జ 

జ్? EIT చ 
నఖ 

ఈప పద్యమందు 

* జీ గ్ ఖని న || జల "శా 

శ్రే షుండైన ధృతష్ట్రని భార్య యని భార తౌర్గమంను లఘువైన యకార 

జ J ( Oe ప్రజ” ళు శ్రీ న | వారి త్రము దశరభునియొక్కా, - *ోనియతినశవజ్ ఎఆనృష్ట పంఫారిస్మి ని నవి ఛాదూయ 

ఆాగ నందున లఘుయకార నార మయ్యె, 
ర్ y 

శీ 

గీ! అలఘుమాన నీయబల విడిపింఛ్రుమూ | కూ న్రలబలు చేట్రిగా-న 

| న గవి తూకు భుగయునను గలం మ కలు సి ఆ తు ముయోన్గను విం చిరగాఘు జో త్తి? 

ఇటో నీయబలి _. (నీ 1 అబలి=నీకాంతరమొన వీవ నని రామాయ ణా "0 

గు లఘునెన యకారముు *అలఘుమాన నీయ బలి -ఎనొప్పది దియైనట్లియు, ప్రాజ్ఞ మొ 

నట్టియు, బలముగలవా౯డా యని భారతాగ్గ నుందు నలఘువయెను, “మాయయా వులో 

కయమాయా వు (మా ఆవుల) ఎమాయుక్చొు ఆవులని భారతార మున లఘుయకారము. 
ణి 

"| మూయాదంతులలోనని రామాయ కార మున నలభుయయకారము. 
' థ్ 

గ్! అలగముణి స ఫవి*ో bp "హొమ్మా దిని వగ |) నగకమనతంాప మఖిలభూ నగరము 

క ల్ . ఎంబీ 
లకు | లూతజయసంపదల బొల నిబనమయోగన్ను | లఘుగలి రాంబు ఫరిఖాకలాపమ 

న అ ' | + 

గదు! హశిక్సే య నలో పాఖ్యానము ౧ ఆ; 
శ ad 

సద్యమందు “లలిత జయ సంపదలంబొల్ను నిలునమోధ్య”---(నిలు వు =ఆ 

యోధ్య్య్ర=జయసంపదలకు నిలుకడయైన యయోధ్యానగర మని హరిశ్చం(ద్రాగ్భమందు ప 

౪ . అలి జో డె 

కారవులఘువు. జయ సంపదల(భెల్ను నిలు + పయో ధ్యలఘు ౫ఫీ రాంబు పరిఖాక భా 

లచేనొప్పునట్టి ని గృహవ వం కిదెయు, సము(దమువోలె గొప్పలోతు పము జయ'సంపగ 

నలాగ్గ మందు (బథమాంతీ మైన యిలు శోబ్ల నీరుగలయ గ్ర రో భూపణముగాం గలడియునని 

కం యేల బగమయినపయోధిశబ్ద పకారంబునకుం బన్యపారసనవ్య్యలున సంధివశీంబున ల 

ఇన వకాగంణుగాన లఘువు? 
అలాటి 

జం] పలుసగణుగగ ముల నుహో | బల చిత్ర (పౌఢీ ఢిందోలి బహుచ(క్రీ | 

కుభ్లోధిభుబరు' జా! గరియాంు 93 గాశున్తీషోం బరష్టు శునడ్షుభక *| హరిశ్నేం. నమ్ఫశి 



&6 స్టా లవ్యాక రణగుప్తార్గపీకాశిక, 

ఇట (పలుపగతురగములి (పలు _( పగకురగ ముల) =అధిక మొ పగవారిసమా 

స వ స 

పలువగ _( తురగముల=అ సేకవిధములెన గుణమాలనని నలాగ వ. ందునలఘువక్రా 
ర (అ) య 

రము. లఘ్వలఘునులైన యవలు పద్య౦ంబున నెవ్వేజుచొ ఓ౨లనుం సి యతి పాసంబుల 

యందు. జెలిమినొందుటయీ కాక పెనింజూపిన వీశంబున శేపు "వ్య ం0బులవమయం దయ్యవి 
జ తో గ / | om య. 00 

యొక్క.చోటనే యభేదంలు నొందుదుండు. లృ శ బు బ్యూతిము నెన్సేబుచోటున 

నుండుచు యతి! పొసంబ లందు పరస్నరమును జె'మినెంది నిలుదుంగాని కేషసలంయిల ' సరము యట్ 
నభేడంలు నొంగ ేరవు. 

2 అజ ఉల గ 

సగటు ర్యుము, 

సంస్కృతే వ్యాక రః నింబూన  పకారయకౌగయులుమ్మా త్రయు లఘువులు, ;ఆలభువులు, 

యని '3ండువినములు గానున్నవి. లన Sra లఖు లేదో ఇ మరణ గలని యని యగము, 

"+ ధి 
య స్యోచ్చారణే గ్ప సంగ్ పా(గమభ్యమూలా 'నొం ఇభిల్యంసలఘూచ్చారణఃి ఆని 

వ్యాక ర గగామునందు నివరింపణబ కీనది, లఘూ్చార 8] అనలా లముకదోవా చ్నారణమని 
ట్కు 

J జైలు శేఖరమం౭దుస్పస్థపటుప(బడి అఉయె. నాలుక కొక్క చిట్లచినర, చినర్య మధ్య 

(ప ది మూల్నప 'దేశేములందును మిక్కీ..? శేరి భలుక (బడునల్ల ము ల1సునన బడును, 
క న (5 ట్ర 

యళ స ఛీ ఇ న్ు ద్ద వ్ నూ “ . గ” + ఇట్టిని సస్క్ఫతీ భా వణ య కాగనకెరనముంను ను (తె ము యున్నవి. ఆంటవ్యారణ 

క రలు యకారవకాగములే కాక లేఫముషహాడ ల$ "తొల సత్వ ఖే త యుగో నున్న క్సుకనుం 
ml 

గొనిరి, లఘురేసము జిహ్వా గో పొగోమక్యసాల ములందు లతే ముగా. బలుకోనల 

యుననియు, కకటలేఫము బిహ్వాగాదులయందు. గౌగపము గా నుచ్చరింప వలయునని 
న 

యు, "భేవంబు చెప్పుదు రు, కనుక లగపులేఫము కోనులనర్గ ముగా, నలసురేధంబు పరు 

పువర్షంబు గా( చెద్దలు(గంభంబులందు లెక్కించిరి. శో జవణకావర్థితాఃస్స ర్భా 8 స్వస్య 

వ్గాంత్య శేఖ రాః|లఘులేఫణకా రొదకో మ లాఃపరికీ _ర్థితాlఅనియహోబలప ండితీయ ము 

ఇట్లు లఘుశ్రేఫము కోమిలనర్భ భునుటవలన న శఖటురేఫయు పరువవగ్గమని స్పష్ట చుసదున్నది 

అసుకీష దూ ంనిక్లో (షు గో. ఇ జెచంబ నేరం ర కార్య స్థ సుం తో సబంధిం దిన సహో సారు 



పిక గ కపరిచ్ళేదము. శ7" 

వ్యమును భొధిందునుగాని కేవలస్టితిలో 6 సోవులత్వ మే సహజగుణముగాగలవని (ప్రతాప 

రుదీయరత్నాపః 3 వ్యాఖ్యానము. శో [లేసి "య స్యక స్వాపి| యోగఆవ్యతృతీ యయోః। 

సో శ్ర రా భ్యాంతుల్యయో ర్యా! పరుషాష్ట్రగణశ్మ మో! ఆని వర్ణ వరాంతరంబులతో సంబధించి 

నప్పుడుగాని రేఫంబునకు బరువక్వ్ణ సాము అ*శీరదని చెప్పుచు, న్లో! మాంసకీ కససంకీ 

రః! (పసర్మదుధి రాపగాః! వసా కర్బమి తాయుగో | భువోంద్రనుభ శె కుకక్భ తాః? ఆను 
నో 

టి 

బడినది, ఖో! అ అశ్యుద్ధు క గఫారా (దవీభత్సాపరికీ_ిత"॥ ఆని ప భక్చరసదుత్యుద్దతే ము 

క్ష ౨బునంరువ౧బయిన వీభత్సరస మునకు శేశేసంయోగ ముదాహారణము గాం జూప 

ఠం 

“గావున నట్రిరసమును చెయ లచే యయుటను చేససంయో గంబు సనుంజసంబలి (గంధక ద 

ఆత్చిర్యము. ఇటు సంగమం క స్ట రే మున్ను ఆఅల$సునేఫంబును బారువ గున ము గలవి 

“గావున కాజిలీభత్సరసనులకం వగినవియ నయా, కేనలకే ఫంబ కోమలంబుగావు నళ్చం 

గారాది సుకుమారరసంబులయం దుపయోగింప6 వగినదనింము6 బగ్యవసా నము తేబుదు 

న్నది. ఉన్ల రసౌళ్ళంగారనీభవి కా తథావీగభణయానకా | రౌ దాద్యుత్ త ఛా హాస్య 

కరుణ్ "వరిణ్ మిన” అని. శృం గార బీభత్స యులకు బస రవిరోధ నంబు గనుక శృం గార 

రసంబులో నుపయోగింప(నగిన లఘుళేభంబునకును బీభత్సరసంబులోే నుపమయో?ం౦ప 

దగినయల[ఘు శేసంబునకును న మ్యారసంబులకుంబో లె మతి చెల్లదని గరంథక ర్హల 

తాత్పర్యము. కోమలపరువత్వేంబులచె ననోన్యవిరోధంబుగల లభులేఫ సక టనిఫంబ లకు 

యతి[పాసములలో (_మెతి హాసాస్పదమని "పెద్దలచే నిపేధించంబడిన దె, 

పహూూణఫాపులో (నాడ నొక్క_యక్నరమునీ లఘురేభ ంబువోలఠె6 దేవిక గాజు 
శ 

నలషసులేఘంబువో తే గిన ముగాను నుచ్చరించు ఇంపీదాయంబు కలదు, దః జ్ 

(3) చా జ్, గిఃజ్ ఇతా్యదెశేబ్దంబులో (గ్ర గురుతే ఏముగా నుచ్చరింప (బడును, 

(2) ఫ్ యగ నియర్ ఇత్యాదిశబ్ణంబులో (రృనర్స ము ోగికగాం బలుక 

బడును. హూణస్థావలోే నొక్క_యక్నరమునే లతఘ్యుగ కత్వములతో వాడుచుండి. 

గా తెలుగునం దవి ఫౌకర్యమున కె రైెండువర్ల ంబులు గా నుచ్చారణ' దమును బట్టియే 

యేర్చజపం బడినది, ఇట్ట 'భెదం వితర భావ.లలోే (యాడ ననాదిగం జూపట్టుచున్నందున 

మన భామలో నట్టి భేదంబును ని రాకరించుట కై క నిరాకరంబయిన యలఘు, శమంబు సీ సక 

రింపకుందురని విశ్వసం మదు న్నాం వను, 



478 'బాలవ్యాక రణ, గప్తార్ధపి'కాన్సిక, 

గ 
= 

po 
౨5 సూ... రేఫంబులు లఘ్యలఘునులుం దక్కుుంగల విశేషం 

ఇలు నార్యవ్య న హోరంబులం చెలియుట స్పోయంబు, న 

a 
వ్యాజ-లఘుననియు నలఘువనియు శేభంబుది(విధంబు. ఆబేవము సరల క్ష ఇ 

సరసం నారు అప్పక వీయము మున్నగు నితేర( గంథముల' సాహాయ్య ంబున6 "డెలి 
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ఢి 

, 

భణీయేము గాని (గామ్య భాహను ఖండించి వ్యాకరణ పయో జనంబును దృథపణుమటయొ 
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గీ 
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రాగశ్చే తి ర్యజ్ల్మేచ్భగః తోపివా॥ యోషితో బహునకిి క్చేద) సాభొస (స్ర్రిధామత || 
అని నిర్ణయించిన యాలంకారివులసయగగాశ సులన్ధయు గాం జేంజిక్కి 'పెన్లో కంబున( దిర్య 

క న ల బన గలి గ్షంతువులనీ సాహచర్యంబుగా. బరిగణింపంబకి ప్వంవ్యంబున6 దులంయాగుచున్న మె 

చుఇలకు దాహూవ ము గసా ఫౌసమున కాస్పవమ'సదభుము. మజియు వాక గఃఇళ్లా స ప్ర 
త (వీ 

యోజన (ప్రకర:?పుంటే ప శంజ ఒభగనన్వ్యాక్యమిస్టు చాటునున్న యది, కఆకఫవాభూ 4 

సీ యా సఫర్మక ప్రాప్నోతి! భూ మూంసో పశీన్తాః అలీ ప యాంపఃశే వాః! ఏ కెకస్వ 
(ఎ యా ఓ 

సబహవో పృభంశాః! తద్యథాగారిత్యస్య కబ్దస్య గావీగో జీవా తాగోపో3లిళ్తీ శ్వేన 

యో బహవో ప(భంళాం! అయో నాగ ఫ్యోగవిశ్ అజ్ఞ గానంకస్యశరణం! శు9l సక్తు 

సుసతివే ఈ నొ! ఫు నంతో య త్రథీ రా నునపావాన ముర త! అ తొసఖాయ స్పఖ్యని జా 

నే! భది) సాంల మ్మీని౯ా హీ త్రాధివాచి! భోేకములళో నొకళబ్దంబువకో దేశము, జాతి, 

కులము, పురుషుండు మొదలగు భేవంబులను బట్టి య'సేకవిసంబుగా నపశబ్దంబులు (ప 

మోగించదుటనలన భర్మముకం మే నర్మ మే యరికోంబసచుండుననియు, శ్యాస్త్రచో దికే 

సున యుక గో? శ ద్ద బునకు, “గావ, గోటి గోత్క గోపోకలిక్క' మొవలను నపళీబ్దం 

బులు “చెక్కులు లేక వ్యసహార మునందుC గాననచ్చు చున్న వి యనియు, లోకములోబుగె 
థి 

మంతులు పెంటకో మిళికంచెక సరి సేన్పప వెస్టములను జల్లెడతో జల్సించి విడగీ మునటు 
జాలా న్న 

వ్యాకరణ వేత్త లు న్య హోము నంచు చామర, _పాబల్యంబువ నపశ్చంబులతో గలసి మెలసి 

యున్న సుశేబ్బ్దంబు లను వ్యా రణజానమువ వేటుపజేచి (గహించుచు నటి టిట్మాం 1 పతిపొ 
(షా 

దక శబ్దరునందు భేవబుగ్ధిలే క సరూనజ్ఞానులయి సంఖ్యంబుల నెందు మంకుదురనియు న 

ట్రవారి వాక్కు.లయందే భద్రం బెల మ్మే నివసిందన ననియు. బైవావ్యంబులక ఖలితా గము 
యు జ! 

కాంబట్టి యనేశక్యగంథ్య ప్రమా :?0బులం బక +లించినను యుక్తియుక్కంబులస వాక్నోంబుల 
లు ఆవి అటి ల 

విమర్శించినను శ్యాస్త్రమ ర్యాదకు జెఎపులేని (గామ్య భాను రసా భా నంబునకుల బుట్టి 9 

యి గరణీయంబుగాని గొరపెమోగ్యంబుగాద9 స్పష్టపడుచున్నది. నాటకంచులందు 
పొ ఐక 
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న్ పా నణట్రుల చ వీళేరణు శాన నీ, గె న్యు రయ స నకు€ గానలపినంగే యశకాళేమిచ్చి యుక్త 

మప్మాశ్రింబుల య౦ందుమా( త్రము రత నేయనల యును. 
pare 

ఇంప నుత ములు (ప్రయోగించునట్టి 'సంభెషణంబున సే (గోంథర చస చేయవల 

యునన్న యంశీ ము 'హాడ( షొ ంకేచర్సించి చూతము... “శ న గ తేషుపవాయ తేశూరః స 

హొ సేషుబపండీతః' అను న్యాయంబున 6 బా మర సంఖ్యక oe బండిళ్ సంఖ్య మిక్కి... లి 

'స్వల్పంబుగ దా! పానురులతో 'సందింఫంబునంగాని, శా|ప్ర్రీయము గా మాటాడిన చో? 

బామతులు తేరిసికొనలేక నవ్వుదురన్న సిస్తనం గాని పండితులును పస్యసహార మునందు 

నితరు లుపయోగించినంతి (గామ్యుంబు నుషయో' గింపకున్నను ముత్ర ముమోచ నపశీబ్దం 

బులను సయితే ము (కియా భౌగంబులో వాడుచుందురు. లో కొన్యనహో పోరమునందు నొక 

"వేళ వ్యాక రణయుక్ష్య ంబుగా మాటాడినను నట్లిమాటలు రసవంతేంబ మున యొకయాత్త మ 

(గంఢంబును రచించుటకు సెంతమా తమును జాలియుండవు, వ్యవహా రావస్థ లో మనకు 

వలసిన వస్తువులను వాడుకొనుటకు నవసరము దీర్చు నట్టిమాటలు వ్యాకరణయుక్ష ముగ 
నుపయోగించినంతమ్మాతమున నే మనము (పాంజదువుల (బహ్మాలమని పిందుకొందు మేని, 

నున, గృహోధి సాని చేవతలయిన య్రుఈ సయితము కొొం'చెము వ్యాక రకాంశము మనకం మె 
దక్కున గాంగ నట్టి (_నవ్యగుణ్మక్రియల ర ను (బితీదెవసంబును (టయోగిందుచుందురు 
గాన వారునుగాడ జదువులసరస్వతీ చేసతలనియే ఇప్పందగి యు ఐదు మం ఇటు పతి 

గ్భహాంబును (బ్రహ్మాణీ బళ్మాలతో నింిాడారుదుండును, కావున. నిట్టె "పేలపిండినంటి 

కీల వం ప్రమాటలతో నిండిన నీరస గంథఖుంబులను సో క్రీ ర్లించినచారు కొప గసామృతంబు 

ను గగ ప్రుటంబులతో జూటిలాశడి జా కు సువిబుధా (గగణ్యులగుదుగని యున్ని టికిని వ () 
ళ్ 

లంపలసాడదు. మనముక్తములనుకొన్న జనులు మాటాడు భౌమ గా వ (గామ్యాంకసంకీ 
జ ను (గాంథిక శే సేకికి ననువుగా నుండనందున గరుకులవొసముచేసి సమార్డి ంచిన సర 

స్వతీ ః కరుణాకటాకుంబు ననుసరించియీ (గంథంబులు రచియింపనల.మునన్రి సీదాంతమవు 

| గు న్నది .. 

. ముతీియు. పతంజలిభగవానులు కొ రీ (మ్రియ ములు గాని శబ్దంభులు పియోగింప 
ibis గావనీ భూ వాది నూతి భ'హ్యంబునని ట్లు వాకుచ్చీ యుపసంహరించిరి , 

“నీ లేహానస్యాణనయ త్యాది న్ ల్లగ పాఠః కర్త వ్యః। కేష్టున రాణవయ త్యాద య 8 
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ఆావయ తి 'ఏ వజ్జయతీతి | శిష్ట ప్రయోశా దాణవయ త్యాదీనాం నిన్భ తిభలా విమ్యతి | సా 
పళ్యం శిప్ష ష్ట్ర ప్రయోగ ఉపాస్యః।! మయేపిపళ్యం ంతే తేసామపివిస ర్యా సనిన సి 8| లో 

శేహి హికృహన్న నైక సీం (ప్రయుంజ లే| దృశ్వర్లేనదిసికా॥ లౌకికవ్యవహాగవళశయ ౧దు6 .బ)యో 

గించిన ఏతేమా(తేమున సిస్టమ్మలైన ఓఒటిణవయ త్రి వరయ తి" ఇత గదులును, కృప ధాతర్చ్య 

మందు (కసి శబ్దంబును, ద్భశిర్ ధాత్వస్థామందు ఉడిసీ'' కబంబును లోకులు (పయోసి 6 

పటా నట్రిళేబ్బంబులును శిష్టసమ్మతములు గానందున శాస్ర్రయములు గానని తొల 

చుటకై భూధాతువు మున్ను లాగల ధాకుపాళో _కధాతువు లెల్ల ను నాను పు గ్వీవిశే పేహంబు 

తోం బఠింప6ందగి నవని ప్ర్రూరో వక్ కృ భాహ్య తాత్పర్యము. ఈభాహ్యంబును నాలోచింపలాగ? 

గీ ర్వా: ఫౌపహుగుంగహూడ వ్యానహారిక భా సొ సా ౦కర్యంబున వికృతి సంభవిందు నో శిస్ట్య 

ప్రయో గంయులబును న్యాకగ కా నుబును బరిసీంచు కొని శబ్దనోపు బులు తోొలంగి౧సవల 

ఇ జో అ శ శ po ॥ యు వని ఆ (యు దున్న నుగ నావీత్రిెనీ శిష్తులయిన నన్నయబటాగ కాది స ము ౪౫౦౧ లం న రు 
ల్ వ్ ఒం . ను ద్య వ అష్టక ర 'చకాదుబును జి నివాని పొనురబృందిముచేకం బరిగ్భహీడ మయిన 

రసా భాసభాషను బాలం చోగి సరస భా సాసధూ వేసారి స్య ంబు వ్ల రసి ్టై బాస్యా వింతురు 

య్య" ‘ న స్ట య ఇన న గ్ నా సునీ జ ఆగ నుస్వ్వాగము త్నగు మందున్న స్వరము (అ మ్స) నను సికవుని నూచింను 

టకు నిగ్మేయించంబ. సెనచిహ్న నుయి యున్నది. సంస, ఖలీ శే బంబులయందు౧హాడ (అభం, 

ల IS లో (UU) 

ఆఆవః|| ఊ ఇతి |విద్వాన్ని ఖతి! సయ్య న్తా ఇ త్యాదిశబ్బంబులయందు నర్గచం(డా శాధ 

హ్నం 'జేవనా గరగ9ధ ంబులందు ననునా క ంబులయిన యశ్నరంబుల శిరంబులప 

యి వొాయ(బడుదున్నయని. అనునాని కా క్షనము సూ! ముఖ నా సికావచనో నునా నీక 

అనునూశ ప్రకారంబున ముఖనాసికం బుభయ ముయొక్చ._ మేళనంబుతో నుద్బరింపం 

బడు నదిగాన సట్టియత.ర ముయొక్క్ల సగము భాగ ముచ్చా రణలోే వా సికళకుం జెందిన 

కన పెష్టలు స్థూలిదృష్ట్రిని దానిని మ్లూదించుఓ లే యగ 5 గర్భా శారేలక వసాలు . 
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, గానేర్పబీచి యుం నచ్చును. నొగర్యగంసధంబులయ ౦చు నక్షరంబుల శిరంబులపయి న్వు 

న్నా ే ఖ్లలే యనునొనకములయిన 'తెలుంసనర్ష్మ ంబులలో వానిపార న్టంబునకు6 గాల క్ర 

ముంబున జరిగియు ం౦డవిద్చును, అనునొసికా క్షరముయొక్చా. యుచ్చారణము ముకఖింబున 

కును నాసికకును సమఫెగంబుగా6 జెంగునని సూచిందుకు శే గాక పెష్టనింకొక లాభ 

అన కెకూడం చలు నర ంబుల పొర స్తంబులయంబటే యరగ్గ చంద రేఖలు (వాస్ యుందురు, 

హ్ర్రస్వంబులయిన యనునాసికామర ములతరువాత వైకోల్సికముగా ని నిండుసున్నలు వచ్చు 

నుకాన మునుపు నిరూపింపంబడిన యరసుస్నలే నిండుసున్నలగునని చదువరులకు సులభ 

ముగా బోధపడుటకై యట్లు గావించియుండవద్చును. సున్న తెలుంగు ఫభాహులో 

బార్భ్వవ దును, సంస్కతేంబున వర్ణంబులశిరంబునందును (తాయుటు సంప్రదాయం 

గా నున 2 బు నున్నదిగ దా( 

తెంంగుభాహయంను' నె షే సంసల్భుటే 'భాహణయంగు సముశము విగళంబుగా. 

గొన్ని శబ్దంబు ౦న నను నా సిక వక్ట్యంబులపయి 9 నిండుసున్న లు ఐచ్చుట కాయము 

గావున న గనం న్ స్థం పాగా నుసాాగములుంశునట్లొ య క రంబు *అశిరంబులపయి సే 

2 Mat నన య నయన ౪ ద సంస దె కీ ( చె సయ బడు టు పగంపడగా నచ్ముచున్నదియ కో్యదునున్న | అన్ని శబ్దంబు లెవ్వి 

య(యగగా (1) సస్ప)-_ ౦] సంస్స్కు- రా (2) పు స్నో-ీలక, పుంస్కో-కీలః (2) ఫు 

స్పు[ తక ఫ్ర౧ స్సు తః, (4) కార్ది క్ని గి శార్జింక్ళింి (5) చక స్రాయస్ట నకి (స్తా 

౧ 

ఇగ న పారం | ది యస్టఇ త ్వదులందు| నూ|ఆ్మ తానుగా సికః jy ర్వస్యతువా!నూ| ఆను నా 'కాత్పరో 

నుస్వారః। అనునూకింబులచే నను నాసిక స్రార్లొ నుస్వారంబులు వికల్పంబు నగుచున్నవి 

యని పండేకీలోక  ంబునకు విశేవమయివవిన. చ ము, భా వయెక్క.రీతి ననుసరించి తెలుం 

గులో గొన్ని శబ్దంబులం దే (హస్వంబు లను నానికంబులై (అగసున్నగు అుకులతో (గాడి 

నవియె) వికల్పంబుగా. బూర్షానుస్వారయు క్ట ంబులగుటు యు, సంస్క్ఫృకంబులో, బెనిం 

' జాపీవరీతిని గొన్ని శబ్బ్దంబులందు చూత మే యద్ను లనునా సీక ౦ణు లై వికల్పంబుగా 

నింహాసున్న లసటయు సం్యపదాయంబుగా నున్నయది. కాని సంస్కృృుతంబున నింకొక 

విశేమంబు కలదు. శో ఒఆమోనునాసికా నహశా్తి| నాదినోహయుకేఃస్మృతాః। ఈవ 

శ్యాకాతు అ. శ్వానీన స్వఖిఫాగయః, స అను శిథాబిగనంబు నుదాహరించుదు 

శాధేసు వా? నకు వ్య 33౨వ. ఖా ఫీ ౮ ఘాోేవృయోః | న హొత్ఫుప 

ss 



హికీగ్గగసకి చే చ్చేదము, 48} 

లక్షణ మెచస్సర్వస్య ప్పుక కారస్యణాను నాసిక స్వా దర్శనాదిత్యలం॥* అని శబేందు 
యీ | * ఏ 

"శీలరంబున నాగేకపండికుు. అమ్ స త్యాహాగ ములో ని విమైనందున6 (చా_పించిన 

యానునా సిక్సు సర్మంబును సుక లికారంబునకును శేఫ హకారంభులసను. ఐక లకును 

నిషేఫిందుదున న్నారు తెబంంసభానహ ఉర్ నకం గార (3 మెడి, చుట సెయప్ర్ర్కు నందము, 
౧౧ న్. వ. మ్ 

జె౬గాక్క కౌంగల్సి కాజు ఇత్యాగులమందు నైకారమునకును నొకారయునకును గాడ 
ననునాసిక త్వము కానిపించుచున్న ది, అనగా న రెనుస్వారములుండు చున్న వి. ఇంతియె ధి 

కాక సంస్కృంతకబునన లె నే తెలుంఇలో సయితము కొన్ని శబ్దంబు లధానుస్వారము 
యు 

నెందెనప్పుడే (అనగా అనునాసిక థర్మము కలిగి యున్న ప్పుడె) యు కమమునయగం౦బు 
లావి థి 

నిచ్చుచుండును గాని యట్టుకానిచో విప రీతాగ్భమగచుండును. ఒఊలి॥ అనుశబం బను 
a] 

నాసిక మయిన సమయంబున నే (పశ్నంబున్వు , కథయొక్క_ వినికిన్సి చెలు పు చున్నయది 

లేనిచో నిదియపార కంబసను, (ఆగ ఆలీ అనుశబ్దం? బునందు నాకారము అన నానీక, 
థి 

మయిన ఫు'జే (ఆగి మన్న యశ ముని దును గాని యచెకొనినో వపరీతెర మిము 
ఇ ఇట గై బీ 

ఏ౧చు, నెుబుణసంల "పదుల పాయా య తాాగులలోనల6 బెనిజూపిఎదీతి ౧ ఐన నాొసికము 
మ స” వ్. 

లయినప్రడే (గమముగా ఛభాసిందుటు, కిచ ము, సరిలుట్య శ్షీగసంపవ, యనునరి ౦బుల | ధిణ థ్ 
నిచ్చును "గాని యట్లుకాని౫ో వేళ” ౪ “యగ్గంబ ల నిచ్చును మణిదము (ఇచ్చె గములా 

త్న 

తుండ్తు మెడం దాకరసాక్షుండు, ఇతా్యాదెశబ్దద్వయసంధి స్థ సలంబులందును లోపించిన 

నకాగముణయొ (ా గూ నున 'నొసిక్యమును స సమాస పస్టలములయిన 6ఎ'ంకారములు తెల ప్రుననియే 

యటిచోటను న ర్థానుస్వార ములు వాగనుశాసనులుచే వ్యాక రణంబున విధింప౧బడినవి, 5 

ఆరానుస్వారము తెలుంగునం దీసివేయంబ జెనేని లోేపించిననకారముయొక్క._ 'యను 
ధి 

'నాసికభర్మమును సమోప 5 స్టమయిన (బుకారము * తెలుపకపోవలసీ యుండును మేమట్టి 

సలంబులయందు సయితేము నాసికాసంబంధ ముతో నుచ్చరింప మని పట్టుదలతో 'నాలద 
థి ¥ 

టుందుకే ని శా స్త్రమందు దయచేతను నారు పలుకినలయుేకాని యట్లుకాని చో”నవ 

యం గ గ టం 

శీమినేయ (గలరు. (సయ్య న్తా) సవత్సరః) పున్హింగమ్; వి గ్య్వావిఖతి * ఇత్యాదులందు 

ననునా సికములకు బదులుగా వచ్చినవిగాన నట్టస్థలము లయంఎదవి యకార వకారలకారం 

బుల నాసికాసంబంధంబున నుచ్చరింపవలయుననిసాస్త్రుము బోధి ంచుచున్న ను నాయావ 

గంబులకు నానునాసీ క ముచ్బార 3 వె శ్ర మకు6 "గారణము గాన మేము త్రీసి సివేయ్లుద్లు 
x 



486 బాలవ్యాకరణ, గుప్తార్ధపికాశ్సిక, 

నునియు 6 నెసలంబులందు ముక్కుతో ఆగాక జీపలము ముఖంబుతో ఇ పలుకుడు మనియు 

ఏ 

నెవ్టర్టె_ న బ్బబాద్లులు వితండవాడంబునకు డీకొందునేని వారిముక్కును బలాత్కార 

ముగా బి సన్కిందుట యొన్వరితరమగను : 1 అనునా సిక్యము లేదనియు, అరసున్న 

. ేచనియు ల "బే యణగుటు వారి ముక్కు_ను బట్టు కొని (పతిబంధి ప6 (బయత్నించు 

చున్నారుగదా! శాస్ర్రనిక్వాసము చేతను; లోపించిన యనునొనికాక్ష రంబులగుణంబును 

ఛాసాలింజేసీ యా దే కీవర్ణ ంబులును సమౌపస్త వర్ల ర్హంబులునుదెలు పుట యు క్రంబగునన్న 

యుకి. చేతను, నునసాతీ బోధింపగాం బల్కవలసిన దేగాని లేనియెడ నెవ్యరట్లుం 

చేయింస సమర్గులగుదురు! అర సున్న (లేక ) యాను నా సిక్యము లేననినవారీ (క్రిందిస్టలం 

బులయోగ్ద ఇద్రినూూ శ్రంబును బక్నుదురో యడుగుదున్నా గను, చా. (కి, నూ. 89 

కఖండవిందు వుమౌందె సిగ్గనకారంబానకు , ముసన్రుపరంబగునప్రుడు పకారంబు పొయికం ' 

బుగా నగు” ఉదా, తలంపక; (-తేయపక 9 నోంపక; అఆగసున్నలు లేనివారి మతంజబునందు 

ఇటిచకారంబునకు( బకారము శావలసీయుండునో యెట్టి వకానమునగు! నూ! 88. (ప 

లు 

కాగమున నకార ము రావఐలయునో తెలియక బుద్ది దరి ాయనూన వాగునుంకును, ఆక 

సున్న యున్నయెడల శపతిజ్ఞునునా సిక్యా! న్న పాణీనీయూ8 అను న్యాయంబున శిష్య 

(పవాహముగా (వాయంబడుచున్న యగ్ధ బిందువు కరు వాతి నకారంబును దెగిస్టీ 
పరంప రప 

కాని నూత్రమును సులభ ముగా నుపయోగి ౦తురో 4 

“క, ఛామకలితుండనై శూరతరుండసనరు( 

థొ ప్పుసణగురుచిరయ శో మసశ
ోదయతను | 

రాఘ వపాండవీయము. ద్వితీ. 80 బద్యము. 

ఇట భారతా గ్గమందు సగురు చిర యశో వహోడయతికా; భునవాయిన. చిగకీ 

ర్యరికీయములకో నిహూడిన వాండవుటచేత; రానూ య కాగ్గ ముంధు, రుదిర యశోమ 

సి 

వకోదయతకా బస్పెస 
. శబ్దములో సరసు  క్నయయున్నందుశను, భారతాములోోని సాంస్క్యృతిళస సగురు శబ్దము యి 

| _నరసున్న లేనందునకు; బద్యపాక సనుయ ం౦బున (6 బగస్సరవిరున్టంబయినయను నాసీ 

ఒక అని (నాయ (బడిన ది, రా మాయ కాగ్గ ములోని యెసలంగు 

వను. నాసిక కత్యభర్మంబు లాంక్కమాటుచ్చకింపణా శేక్యంబులు గానందునను, నిట 
న ఇర్థమెస్టులా! సాసయనని, యొన్య వైన కం కింతు రేనిపొధానచిక్క ంబుతో వినుండు ఇ, 
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సున్న తనకు( బూర మందున్న యచ్చు, అనునా సిక్రవమయిసేటు గుతుతని యానజలో 

జెప్పియున్నా౭డను, కాబట్టి యెసలసశబ్టములో ని *అికారము నిత్యముగా ననునొసెక 

ముగానే నననునొసికముకా-నేరదు, కాని సంస్కృృతమయినస॥రుశప్ట్ద ముళలోని *అ' కార 

ము) అనునాసిక ముగా గావచ్చును. (పమాణము. “అ బృ ఉ, బు ఏసాం సర్గ నాం 

(ప త్యేకమస్టాదశ భేదాః అని *ముఖనాసికావవ నోనునాసికం అనుసూూ తము (కింద, 

(వాయబడినది. యత్నేపూర్వక ముగా సర్వ దాయను నాసిక ము. కావలయునని యుచ్చ 

రింపంబడినయచ్చు, అనను నాసికము గాచేరదు కాని సామాన్యముగా నుచ్చరింపంబడిన 

యచ్చునుభయంబును 'గావద్చునని సంస్కృత వ్యాకణశా_స్ర్ర మందు € చారి భాపికంబు గా 

మర్యాద నేయ6 బడినది. కాబంట్టి దొసయగు శ్షషమయులోేని సకారము 

సాను నొ సీక మయిన ననగ [శనుల సకారయు  నిరనునాసీకముగాన“ 

బవ్యపొళసమ మనంబున కారములిరను నొాసిస ముగ నున్నరింపలయి డెనేని సాను 

నొసీకంబునకును హో _ బుగలిగి రామాయణ భార తార్థ బు లుభయంబును 

బొసంగును. ఇట్లు కిల, వాచక మైన వెలుయుశేబ్దముళోని లకొరముమో (దనున్న “డా ఉ” కార 

ము సర్వదా యనునాసికము గాన నననునొసికము కానేరదు గాని, యావరణనాచక మై 

న నలుగుళశట్దములో న * య” కారము నిరను 'నాసికముయినందున శాస్ర్రంబున ననునాని 

కముకుగూూడగ (గహీంపపమ్సును. కావున సే దబుగుముడలగు శేబ్బ్దంబులకు నొ సార్భంబు 

లు చెప్పిన నిగుంటుకారుల వాక్కంబును సమంజసంబగుదిన్న ది. సామాన్యము గా నుద్భ 

రింప(బ సినవర్ణ ౦ బనునాసికంబును గానదు, వ స6 బఏి ఫాషేందు కేఖగములోని నూట 

తొమ్మి వపపరీ రి ఖామలో నిట్లు (వాయంబడి యున్నది, “అభేద కొగుణాః| అసతి య త్న 

స్వరూ "పీజ్ నోచ్చారితో గణొ ఖీ కో నవివ షత ఇక్యగ్గ$” | గణకశేబ్దయుదే పెత్తను త్రౌనుదా 

త్ర ప్యరిశములేకాక యానునొసిక్యముగహడ సగనుగుననుటకు మ యధాకృతీయా మయాస్తశాపం 

నూ! అను నాసి క్య్పేషా మధికోగస3”|! ఆను “్వకంజలి భగవద్యాాక్యంబు (ప్రమాణంము 

గాం బరి సనిల్లుదున్నది, కావున నుపా.యూంతోంబులేమించేనె పనింజూపిన సాంస్కృతి 

క వ్యాకరణ సంశ్తేతిన సరఫ దొాయంబు నశుసరించియ ర్ల బిందువు గున్న నేవ స్థలంబుల నుం 

దు నిట్టుసవరణమ'సనని యథ భాహానరయళమైన న రాధ పాండి గ్య మగల నూరక వీం . 

(దాదుల యఖ్మప్రాయ మగునట్లు స్పష్టమగుచున్నది. సెనింజూాపిన భాన్యకారులవచన౦బు 

న నాను నా సిక్యథర్మము గా.శనర్మము గాని ముఖ్యఫర్మ బు గొనంధదున6' బవ్యపఠనస సను 
ఇలాఖ 



శ్రీద్రీరీ బొల వ్యాక రణ గుప్తార్థ హృ కోత్సీక . 

యంబున, నట్టిఫర్మంమును వినక వే వాసన, గు శే షారంయునకుం గొజఅంత్ కలుగదనిర్మే. oe > జ్య 

నా తౌత్పర్యము. ఇటు (పమా *ంబులుదూపనను ననునాసికంబుల (అన6గా నరసున్నల) 
నశ సాం (ల చట ల 9 గ్ | నంగీ క రింపనివారికి జలభార పస్టలో గాక శాస్త్ర యానస్టలో నాసికతో (బోజనం 

లులేనందున నదె యున్నను లేనిదియె “ననిద్య తేఆసికాస్టితి, యస్వ్యాస్వా'॥ అనున్యుత్చ 

త్వర మునుబటి నాసికాళ బంబం (లేనిది) మా(త్రము తన్మతంబున సాధువయి యవయవం 
విధి లు టు 

బు నిన్న లంబంగా? !! 

పూణాకన సారము, 

ఈ దాః... (1) వంక (2) కొంచే (2) పంప (క్ర) నంట (5) కొంత (6) కొంప 

ఇ త్యాదులయందు6 గచటతప లకు ముందున్న ఫప్రూపీేజాందు పీంబా కొగము వూకాజ్రా 

నుస్వార మనంబశును. ఆ బాలగోపాలమును చేరు! ప్రతిన లయనొంది. నిబుభు లసంగూడ్తం 
గడుపునిండాగల జేయునంతేటి యానంనంబును గొల్ప్బంజాలుచు6 గసవలయంబునకు6 గ 

న్నులప౦ మునయ్యెడి యిీసపూనేజాందు వింబా కాగ ము తేలుంగ్న పపంచంబున వెలుంగునం 
దుమండం గా నిట్టి మా'కొరము నా మమా(_తావశిష్ట మేకాని విధి చోదితంబుగాదని 'తెలుం 
గున సున్నకు సున్న ప్య్టైనట్టి యాధునికవాసం బొకటియడరుదుం డెడి. ఆవాదసా 

రాంశ "మేవమువలగా:_ 

(1) అంకః (2) (కొంద! (గి) ఘుంటా (4) దంతః (5) కంపః, ఇత్యాదిస్థలంబు 
లందు నిట్లు (పథమావస్థలో య పార్షవిందువుండం గా “అను ఫ్వారస్యయ యి పరసవాజా3ో 

అనుపాణిని నూ(త్రంబున( (బవమవఫ్య మం సలి) పూగజా బిందువునకు యం ప్ర త్యాహరము 
లోని వర్గ మపరమగుచుండయగా సున్నాకు ద ర్వాతివర్ణ ముయొక్క నర్నేలోని సళన్ణాక్షర 

ము నితనముగా నా దే శమగున 1 2 నై టా ౯ ) నిత్య ననుటచేత (3) అబ్ కః (2) (కాయ్ చకి(ల)ఘుణో టా (క) దక్ 

ములగుదున్న విగదా? అనగా. బూర్జ బిందువు నకు( గంఠ్య ములగు ( గుటురల్ } 
క్ ఖ్ర గృఘ్కుజబ్కులు పరమగుచో జ కారమును; తాలవ్యములౌ ( పలటల్ను ) 
చ ఛ్క జు రూ ఇలు పరమగచో, ఇ కెరమును; మూగ్గన్యములౌ ( లంజలు } my | (ఫి యె 
“టక డ్య ఢ, ఇలు పరమగుచో ణకారమును దంత్వము లౌ (డెంటల్సు ) 
"కృ యు దభ న పరమగునో మవ ఇ: ఎక నును లు పరమో నకారము ఓష్ట్యుములౌ ( లాబ్యల్బుర్ణ్ ) ప ఫ్య 

Pete mm ne 

» an నన 
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బీ భ మృ లు పరమసచో మకారమును య్య న్య ల్క లు సగరమగునోం (గమముగాన 
నునాసికయులగస యి, పృ ల; లును నా చేశములసన (సున్నకు నియర్గ ముం 

(£3 ToT ళా అ Zz క య తా జొ ఇద ఫ్ గీ ఎల అంఏ 8 __ళఇసట బెందువునకు. గకారము పరమగుచుంచ6 గారం బనసపణజా 

మువచ్చు జను శత గ ంట్యంబు లై (గక్ట్రరల్. స) కోఎర్షీయంబు లైన యేసు ఏన ంబులును 
ర ర aC 

(1) (2) 
స్టా నాభ్యంశరయర్నే వశేంబున సవర్థంబులౌటం జీసిబించుసానంబున6 (వౌ ంముచు డిన 

ధ్ 
న్కు 6టీనాసికానుస్వారస్య” ఆని ాపశామ్యనంంయి ల నేసల్ ) బెందువునకున 

నట్టి గుణంబుగల యంకతరతమ (సఫదృశతము వస ంచే యా చేశమై రా6దగినది గావున 

$[య థాత్కేతీ మూస 'భాపంచమా ఆను నా సిక్యపజకామ్। 'ఆనునా సిక్య మహా మధికోగసణకి” 

అను తుల్యాస్య స్యూకస్థ భాహ్య (పకారంబున సనునాసికంబులగు ఇ మ జణన లె 

దింటిలో6 (బక్చతంబునC గంక్య త్యాదెవర్మంబున 6 గ కావమునకు సవణ౯ాంబును భా 

హ్య ప్రయత్న మై సున యాన నాంక్యగనంబునంబిని బెందువునకు నంతీరతమంబును (స దృశీకే 

మంబును నెస జ కోరపుయిట "ననా చేశ 'మెన “అక్ క” అనుమూపం బేర్న డెనని 

అగ 

యెటుంగునచిె, స పకా శేంబున నా బేశ మైన జకారమంగధుం బవ మెన కళారముందలి 
కట్ట 0 

లి U) () 
 ంజ లే ఉంబున 9 1 ఎ S$ సీ | నస వ ను పంభ్యత్వే ంబుసు స్లానియైన బీంినునునండదదీ యానునా కంబు నిట్రిధ ర్మద్వయంబు 

నములు వుంసుటు సృవ్షనుసచు న్న ఇ త కార్ చకొంఅనుచోటను బింనువృనకః బర. 
a) 

(1)  @ 

ట్ర జగ మున అకార రుక్ WED ల స్యత్వింబ ను బా నియ, నబిందువున ద స్థ ర్స్ నా నున్గా సిక్యంబు 

బంగరు యు 

నుగగిగిన ఇూనాన నూ దేశేశుయివది. 

[1] 
చంక కో ౨ఇపట మూగ న్య తాను నా సక్యవర్మ స్వయ ముగు కొర మా దేశీ ము, 

థల 

[1 0) ' 
a బం నష కవనం చె కళంక 4; ముగ దేశము, 

దకొత$.. ఇప bp దంక్యే త ప నునాంక్యనర్మన్వయ గల నకారి దేశీమ్లు 

62. 
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[1 7 
కమీపః.. ఇట బిందువునకు _ నోస్ట్య తాను నాసిక్యధర్మన్వయ ఘగల మకా 

రా దేశము, 

ఇట్లు గీర్వాణ భా షా వ్యాకరణకర్త మైనపాణీని మునీంద్రుడు తన సంఘా ర్లానుభ 

పంబునంజేసీ “ఆనుస్వారస్యయయి పరసవర్ణ ౪” అనుసూ[త్రంబును రచియించి సంస్కృత 

పదం౦ంబులందలి బిందువునకు నను నా సీకంబులగు పంచమవర్ణ్మ౧బు లా బేశంబులుగా విధి 

వె. ఆన్నూక్రము సంస్కృతీ భావ.నిమిత్త మే రచియింపంబడినను యుక్తి యుక్ష మెన "మన 

యనుభవంబును బరిశీలింప గా చెలుంగుభాహయందుగాడ నల్లనూ తం బుపమోగింప 

క త్రీరదు, తేలుంగువ్యాకరణమున సూత్రము లేదనుకొన్నను చెలుంగుభావలో సాను 

స్వారంబులనుకొన్న 'శ చేశంబులందు ననునాసిక ములౌ పంచమవర్గ ౦బుల పలుకుజడియీ 

బలాత్యరించి యనుభవనిద్ధంబు గా: గానంబ జెడి, అందున (1 వంక (2) కంచె (8) 

వ౦ట (శ) కొంత (ర ) కొంప_ఇత్యాదెపదంబులు (1) వజ్కా (2) కహా [8] వ్యా [4) 

కొన్న [5] కొన్సు-అని జు ఇ) ఇ నృమ్మ లతో సంయుక్కములు నేసి లిఖింపవలయు , 

ఇట్లు పరుషుసరళ ంబులకు ముందు సున్నలనుకొన్న ప దేశంబు లెల్ల 6 బంచ మనన్షంబు 

లతోనిండియుండునని గహాంచునది, మటియు, పంచ, 'సంజ- -ఇత్యాదిసంత్య చ, జ 

స్థలంబులందు౬ దొాలన్యమైన షకారము బిందువునకు( బరవర్షము లైన దం] ళ్య మజలకు 

సవర్హము గానందున నిచ్చట బిందువునకు ఇ కారము రానేరదు. అట్టి చ, జ్య లకు 

దంత్యమెన నకార మే సవర్షంబుగాన నట్టి శబ్దంబులు నకారయు కంబులు నేసి, పన్బి 

సన, ఇ త్యాదివిధంబుగా వారియనలయును. వజ్బు. ఇత్యాది తేెబుంంగు శేబ్దంబులు. సంస్క 

పదంబులువోళె పంచ మవర్ణ యు కృంబులు కాన"సే యీవక్యుమాణంబులగు నాంయ్యనకవి 

తాపీ తామహోది (పయోగంబులు సంగతము. లగుచున్న వి; 

(C ) ఉ|| అజ్క_ముంజేరి లి తేన యా సన దుగ్గయు లానువేళ బా 
ల్యాబ్క-వి చేస దొండమున నవ్వ ి చన్దో బళంపంబోయి యా 

వద్య_లసచంబుగాన కహీవల ర్పభహోరముం గాంచిలే మృణా 

౨ శాజ్కూరళంక నం కెడుగజాస్యుని గొల్లు నభీష్ట్య సిద్ధికికా॥ 
os మను ౧ఆ ॥ ' 
Wet we rem yu 



పిీర్ల కపరి చ్చేదము. థి! 

(2) ఉ|| పాణ్ణన వంశవర్య పటుపాపవినాశని మొనయిక్క_థక౯ో 

నిల్దుమనంబుతో వినుట నీవు కృశతాజ్ధ (క వైతిశాశ్వతా 

ఖణ్జ్ణసుఖాత్మువిష్ణు నధిక స్థిరభ క్రి సమా(శేయింపు నీ 

కొణ్గాకంగాల యిమ్మెయి నుహోోేన్న తింజేయు జగ క్రయంబునక॥ భారం 

సాం నా ఆ 

మొదటిప పద్య మునందు (1) అద్య (2) అజ్కు-ర్య బఇత్యాదిపదంబులందు లెని 

నుడాహరించిన సాంస్కృతిక వ్యాక రణ్యసూతముననుసరించి జకారము తప్పనందున€ 

(బాసస్తానంబున జకార కకారసంయో గంబుండక తీరదు, పజ్కా_శబంబు తెలుంగు ఫబం 
యు ది. ది 

,బెనను సాంస్కృతిక భఫాహెసంప9) దాయానుసారంబుశా6 (వాసస్థానమందు జకార 

క కొారసంయోగంబు గన్నినందున-నే సంయుత్యపాసంబున బద్యంబు శా గ్ర్రీయ మె సమం 

జస మగుచున్నయది, అ కై కెంవడపద్యమునందు బాడ్డవే త్యాదిశబ్బములందు. చాణినీయ 

వ్యాక రణంబున అకార డకారసంయోగంబు (పాసస్టానంబాన నుండక తీరదు. నిల 

ఒలు, ఈ తెలుంగుశబ్బ్దంబులందును సాంస్కృతిక వ్యాకరణ సం పదాయంబున, గకార. 

వకార సంయోగంబుండినందున నే నాల్డు పొదములయ ౦దును సంయుతే(పాసం బేనందున 

బద్యంబుశాన్ర్రేయం'టై రమణీ యంబసచున్న యది, ఇశేతక్కిన వగ్గాక్షరములయందును 

నూపొంచుకొనుదె, అని యిట్లు క్రొందటు తమవాచోయుక్షులు విజ్బృంఖింప6 జేయుదు 

రుకాని యావమతంబు నన్నయభట్టారక తెిక్కు-నసో మయాజి (ప్రభృతి సకలవిద్వద్వలేణ్యు 

లకును సవ్మాతంబుగాదు. వంచ మవర్ణంబులు రాక 'తెలుంగుశబ్దంబులండు బిందువు లే 

నిల్నునని, (పాచీనులతాత్స ర్యంబు, పె "సనింజోపినప పద్యంబులయందు. (వాసం బెట్టుసంగతం 

బందుశేనివినుండు, దైపద్యంబున్క ((అజ్కము” 4, అళ్కుర” ఇ త్యాదిశబ్బ్టంబులయ దు 

(1) (2) 
(బాససలంబున నానునా సిక్య కంకఠ్యత్వధర్మద్వయ ౦బుగల బకారంబును వెంబడించీ శేనల 

థి 

1) 
కంక్యత్వ్టధర ్మ్మంబుగల క కారంబునివ్యటిల్లుచున్న ది. అనయా బాసస్థా నీయ మైన (6బ్బు_? 

అనునట్టి విశిష్ట్రనుందు నాను నా సీక్యం బెక కధర్మంబును గం నర్వ నర్మంబులు రెండును గని 

యుండుట స్పష్ట్రవగచున్నయది. ఇట బార్సిసస్టానంబున నొకంయాను నానిక్యంబును ) 

దిగక ంక్య త్వ ంబును దేజరిల్గుముండు, (పాయల్ ఇని వైస్ ఆష్ ప పాస (జ్యూ 



: 499 బాలవ్యా? కరణ, గుప్పార్గస కాలిక, 

జంక్ వకావేసల్ 'ఫౌండ్ ్వెుడ్టు గటరల్ సౌండు (ప్రావీనుల _ మకం 

బున [వంక అనునటి తేెలుంగుశబంబున సాంస్కృతిక సూతే ము పఠన రిలక పంచమ 
9 ఠి (లు ' జవ రు 

వర్షము రా నందున (బాసస్తాన నుందలి బిందు ప్రూర్వక క్ల కార నుంగు(ంక) నొను నొ సిక్య 

ధర్మ మొక్క-టియు(బిందువు సందు) క ంశక కన ర్మం బొక్కా టియు (క కారమంగు వద 

గ Pa యి దా క చ ఆ న అని అయ్ 

ల్తుచుండు. (హియర్. ఇన్టి సైస్ అప్ పాస (0కు నక. సల్ 

ఫండ్ ఆండ్వకొనట్టరల్ ఫొండ్, అన కాను నా సిక్యంబునుద్యెిగుణక ంవ్యల్వంబునుగల్ర 

(బక్క అనుశేబ్దముకం మ; చేకాను న నా సిష్యమును చే కక ంక్యత్వ్ట మునుగల (కం? ఆనుశేబ్దం 

కాకక ంక స్ప్రక్వన గ్మంబున 6 దక్ఫు.వయగ ట్ల స్పస్థ్వృప భముచుం'స (గాన నిట సెట్టుసాసంబు చెల్లు 

నని (మూధుని నికులగు క కొంచజితాళ్చర్య ము. కాని యినటల గం స్యద్వెళ్వింబులోనొ కూటి 

ఇ స్థంతమా్యకేమున చాగిసథంగంబు ర సేర 'వనియే ప్రార్వులయి ఫి ప్రాయ ము: ఇటస్టాలీ 

ఫలా? న్యాయ ంబున సీ కింది భాగతభ్ళయోగంణు (ప్రమాణంగా (యువాం చాక 

ట్! శ త్రీయన పంశ్యు లె నరణింగాంనగ6 బుటి ట్రైనవారుబాహ్మణ | గృక్రియనై క్యభూదు 

లనంగాగంల నాలుగుజాతులకా స్వా | ర్మితేము చప్పకుండంగం బరీ శీ తి గా? వినయట్లు, 

'రామామాం | ధాక్భ్ళరఘు: కీ క్రీకులు నముదంబునం గాచిళ యేయుగంబునక్॥! భా తది 

ఆః 1g] స సక తి య(స్రాణసహాస్సతాంయ | స్రత్కార్మువల కర్మ సుయస్యశ క్ర! 

అనా లాద్షయాంయద్యనరేర్ణలాే | కరోగ్యసంస్మా_క సహాతామినో డిమ్! కిరా తార్టు 

నీయము. స్ట్ సః ఈ భారవి కవికృత శ్లోక నుందలి కత్తి త్రియశీబ్దంబునకు (ఒకు శాక్ 

(శ్రాయశే జేక్ష క్రమ అనియు, కతః (క్వి(ప్పత్యం యాంకే పంచ మ్యంతేము (శాయశే 

క్ష త్త్ర్ (క్యత్తియగలం) అనియుద్వెవిఖంబు గా షనూంీగాసు సగ సన్యా ఖ్య యంగు నన 

వాసి తజ్ఞాతియందుయిట్టిన వాందుగాన శ చ) లని (FU (కార్ల ఆర షా నూ 

౧౩౮ మూలకానుని యభ్మిపొయము నె ల డింపయబుడిర్లై స కానన భారవి! పముఖిస మస 

కవులమత మందును క త్త్ర)యశేబ్దనుందుం వరకును ఇ అందున. జై జెపనస్టీ 

ములో (బథమడ్వితీయపాదములందు (వాసస్తానమున ce త్రి" అ ఫోటున. నకార 
థి 

ద్యెళ్వేంబు అనంగా ద్విగుణద్యంత్యత్వంబుండ వశ (డబుల్ డెంటల్ సాండ్) తీరదు, 

(కృత్ ఇర). మూడవపొన (పాసా ససానములోని చార్మి తపదమందని (తశబ్దమునందు 

[అనచిఛి అనా వాడినీశూనూ! కమునల నకాగద్యిత్వ మును నదలంానాచినను, నొల్లన 



సరి క్ల న శ A పిక్రీర్ణ ॥ రిచ్ళేదము 498 

పాదనుందడిబూంగా ఛా|శేశేబ్దయుతోేని తృశబ్దమునందు ద్వెతీయకకారము రా నేరదు. ఇవట 

.మాంధాత్య శబ్దము యొక్క. బ్ఫుకా రమునక్షో సనాసప శ నమందలి  యిరుఖ దినాల్లవన్నూ త్ర స 

మున దష్భంద్భంఖున చేసా మయం గావున ( ెబుంంగున వ్యాపి కళ్ణంబుషానీ నేన కేఫనర్ల ంబు 

త ఖో mu (| ఆ న లలో క? సరం _ ణీ 

పరనుసచో ఉఒఆనచిగి” అను సా; పరా తిక వ్యాక గ; సూ త్ర మున(దకారద్విశ్వంబు గ్ 

జూచుట దుభుజాటంబు. అందమన మాంధాత శబమందవలి (త శేబయునందు ద్వి 'సణాదంత్య 
wet 

ది ద్ 

తము 'లేకపోలా దంగ్య దక ముగల సక్తి మూయయతుపొదములలోని (పాసంబులతో 
“ర. సగ లీ 

వ ఖో 

జళుగ పొ వపాొసం చున లకూ టప నహాకాంబయి శాస్ర యంబన ందగళి కాయిట్టై 
క! థి | 

గో ఆ క్ష we, i oe న Ma ॥ చ అదొ టి 

దె 'ప:ందంగ్యేతర్షిన న. తు ( 206 డెంటల్ బాండ్ ఎకుడణుటబ్ గటురల్ పొం వేను 
J oy “త గ ah గెల (na ర pa 

నన్న య బ్యాన కాదుల నుక ంబున6 | బాసాదులభో  నవివక్నిత యులన 
“ చు స్స a 

సిదాంత ము సి సిశభ నుమున న్నది, అంగుకంబెస స గగ్గయు లోని జి శు సా వ నుం వలి (సాసంబు 

యు థి ణి 

దేవని ర సంబయిన గని యరాహి అచుసది, అనే, పృీక్ళళంబ. స అబ్బ, అజ్బుర 

ఇత్యాదులయ ౦6 (ాసస్టాన నయున దిర్భిగునాక ౮ స ఆ్యాదుబున్నను 

ళీ 
హ్ 

సంక 9 ఇత సెాదులంచు యసేకక ంస్యత్వమున్నను 

అటి, గె న్యిచ్వుంబలిన సమీ నను గాన నయ్యవి పా సాదులలో బరస్పరంబ ను(బకి 

ఛట్రంబులయి సెల. ల్తనన్నునని ని పర్యవసానం వేలుదున్న దీ. కావున -శేయ్య[క్రిందిపద్యముల 
" స్య 

యంధు (వాస కు సంగత మనుచు న్నది. 

కం|| మిన్నే' యు పొద యమునా | ఫం నాభినిన సుమశళశీరు 'నెనం గాంచిన నీ! సాన్నిధ్యము 

క్ 
ఇక్ 4 యగ. Fn 2 i ణ్ జ mn FA . ల్స్ రొ త 

నంగా! తక్కిన భాగ [ నంగ యువ యగును (న కాగయు సంతమును నాసిక్యము గావున 
న 

దేరజటశే | చను, లి స యుణున్నో ని న్ను సన కాదులజూ!! “సెస పన్యమునందు రెండవపాొడం 
Dh. గ మల , , 

లీ 

వకారదగయమందు వంభతొదెధోష నాసిక తా దితగంబులు, నూరద్యయమంగు నంశ్య తాన్విక్వ నానిక్య తా గ్విక్వ ఛి 

చెలయుచు న్నవి” శెంచడనపాదమందు (కంనాఫోి 

అనుచోటున ద్వెసను నా సీక్యమును -సేకదంత్యత్వంబును ' 

వినబడుచున్నని. ఇట్టు లీపద్య ద్వితీయ పాద ప్రాసస్థానంబున 

నురీజరీదగిన ద్విగుణదంత్యేత్వ ములో నొక దంత్యశ్వదర్మ్మృంబునకు లోపంబు నచ్చినన్యు 

నయ్యేది యవినక్షీత మెనందున నే యనునా సిక పాస సంజ్ఞ ను (బాసంబు చెల్లనచ్చునని 

లక్షుణజే' తలు (తే| తమకందాము ద్విత్వ ంబు లె తనరునవియు:! బూర విందుల 'ాపల 
. mid రా గణ + a 



ళో 

. రబియింపయిడియొు, (సంధిపరి [19] సూత్ర వ్యాఖ్యలో (6 జర్చించినయంశీ మునుజూ కుడు 

494, చాలవ్యాకర ణగుష్తార్థపి కాశి కో 

బొరయునవియు6| గలసి యను నాసిక పాసములను బేర న, ను. ల మరు గాన్య మల్ర 

యందు(తమకుందాము' 'అ?శాసించుచు న్నారు.సిర మెననకారమువుకారమును పరమగు చ్రో 
బూర్వ్యనకాగమునకు బిందువు సయితేము రాందగః౯న్న మతేంబున నిట్లు లకుణప పద్యము 

) కం రేమ్ములను మల్లి కాకుసు | మమ్ములమరు వాథిస _కమా౭క్లను భ]|_క్లింమురోసంహ్య్య 
పూజలు! సమ్మదమునసలుప6 గలుగు సకలార్ర ర్ధమ్ముల్ = కొం! ఇమ్మహిని మునులచేవెల। 
సెంయును కా "వ్యమొలు 6(నొన్ఫపి,3కురు లేకా! న్యమ్మనునచ నా న్టంపుక్ | సమ్మతి (లి వేళ 
స కవీజమలేమూనుల్ | [అప్పకవి] ఇట మొదటిపద్యముయొక్క_ తృతీయపాదమందలి 
(పాసస్తానంబునను రంచవపద్యములాే ద్వెతీయపాద్యప్రాసస్టాన ౧బునను నుండందగి న 
యోన్ల్యుక్వశ్వయ్యులో నొకటి రష్క నైనను నవినక్షం 

జేసి యనునాసీక | పాసమను చన (వొసంబు విధింపంబడియె, 

ఇకను (చాసస్టైనములోని (బ్యా అనుశస్టంబు సంయు క్రంబును, 

"వేళోక పాస సస్థానమందలి (౬0కి అనుశబ్దంబసంయు క ర్లోంబును ' 
నగునుంశయగా, సం యుకా సంయుక ర. బల "నట్టు సంయుత _సొసంబు చెల్లునని శంక్రింకు 
శేని వినుండు. []] అనుస్వ్యారము [9] [2] విసగక౯ాము GC) (8) జిహ్వామాలీయము. 
(0క) [1] ఊప పధ్మానీయ ము (పు ((అఇడఉణ్ *” సూ తములో, అకారము త ర్వాతను 
కర్వర్షముల: గుథ్య మందును [శే వ, స] పఠింపనలయునని ఉఒహయవరట్ స్యూశ్ర 
భౌాహ్యమంద నుదోకీ ంపంబడియొ. అభుపఠిందుటం బేసి యను స్వా రాదులచ్చులనియు 

గ్ క్ పహాల్టులని యు(౧హడ కాాస్త్రంబున వావంబక్సును, ఉఆపధ్మానీయము (8ప) హల్లుగాడ 
నెసంగులకు ఫంంబిట్లు మహాభావ్యుంmున వక్క్కా శింపంబడియె, జః. జ్ర” (ఆక్షచే) 

జ అనుధాతువునకుపధ్యానీ య ముస ( )గాన నటి యుపథాానీయము ళో కు శ్ర నకు *ీయులాంజల్ యువి” _అనునూ(తేంఖున కబ్ కారంబురాలానైన సుబంతం 
తత్తుబ్దకః? అనియుండు, దీనిక్లి సంబోధనా ంతనము “అ రిబ్దళ!౫ ఆనియగును. (ఇబ మూ 

(డంకే కెప్పుకేయునకు గుణ, ) (ఇచ్చట “గరోరన్మ త్రో నంత్య సాగా స్యేకస స్య(పాణామ్ 

»అ రాపా౨ నూరాజ) ఆకు సూ త్రేమున. బకారజ శారంస్త మో గమన ముందుండి 
గత వైన యుబ్లక శబ్దమందగి యు [స కొగయు కకష కెంబునచ్చునని యాదానార్ధిర్రిచ్చి.. 

అక్ 

"+ 



పీర్ల కోపరి డే, దము. శ్షీరీకీ 
న య 

పీమ్మాటను “వూర్య (కౌ సిర్గమ్” ఆనుశాాస్త్రయు ననుసరించి, ప్రూర్వం చెన సుత ంబు చేయు 

నటి సమయంబున. బరశాస్తా) దేశ మెన బకారంబసీ 
లు re దూ 

య 

వంబుగాగా  బకారసా నలియెక ఎయు 
థి థి జై 

పథ్మానీయం బే యుదాహగణమందుం గనయడుటంజేసి హలొ సంయోగమునకు ముందు 

న్నయు [=] కారము కొనందున నియుుది గురువ్రగావవియు నందువ6 ణు కంబు నాన 

నియు6 బశేంజకిభగవానులు శంకిందుఫొని శర్వర్శంబుల (శే, పుస మవ్యమంను6 ఒఠిం 

ప౯బడి నందున నుపథ్మానీయానుస్యా రాదులు హల్చులనియు నిట నుపధ్మానీయ జకార 

సంయోగంబునకు ముందుంశుటంజేసి గురువగుచున్న యుబ్దక శబ్దము మొదటి యు [ఊ 

కారమునకుం బ్లుతేంబు ని ర్భాఢమనియు సమాధానంబు చెప్పిరి. అయే (పక్ళశంబునను, న 

నుస్వారము శర్వర్షములనడుమను [క్క వ స] బఠింపంబడుటంజేసి హల్వర్షంబు గావున 
కంక? ఇత్యాదులయందలి బిందు”కా రాదుల సంబం'గము సంయుకృం'బే యన్యపాద 

ములయండలి జకారక కా రాదె సంయుక ంబుసకు( (ఇతిభ ంబసచుండ సంయు3( ప్రాసం 

బునకు6 బెపద్యంబులందు భంగంబు కలుగ చేరదు, అనుస్వ్యార ము హబ్టు గావుననే బిందు 

పూర్వక మెన యూాకిందె ధకా రాదె పాసంబులు, ఈళాకారమకా రాది సంయుక్తృములు 

వోలె సం ముక్త ౦బులైనందున నానిక్షి ముంద క్షుగ య్ములు [అనయా చా దావివర్శ ంబులు) 

(హస్వంబును దీర్భ ంబునుగూడ( గానచ్చును. 

ఉ చా: కం] ఆంబ్లునళు6 గొజయెవె న్నెల| గం రా" గంగనల సాందు గాదని సం 

సా! రాంధువునం గాూలతెపకట దె వాంసము నెబలసగనిగొంది నదంగివభంగి కా! మను 

౨ టి 

కం! (వాహ్మణు-డియ్యవైయపశీ గతి! జిహ్మేవర ణక నిష్ప "చిత 
న. 

జనిశి తా|జిస్మాగము 

లపాలై చెడు! బహ్మోానం దధి రాజ్యపవవీమ్యుతుండై! మను 3 ఆ, 

ఆ|| వ (కిందజన్టలును_ బిబుంనబిందు వు లును, నూఃద్మి పాసములకునుండే నేని | 

(పొస్వ మొకటి నిడుదయక్కారంబొప్కటి! వాని 'మువలశిలుపవచ్చు నెందు! అనిలక్షుణ 
త 

(గంభంబులయందు బిందు వ్రలను వి శేస్తించి పేరొ-నుట యో గ్రేశేప క్ల (గాహులన 

స్ప వాన మేకాని వే అ పయోజంబులేచని తెలియునది, 

ఇచట6 గొందణు బుద్ది నుంతు లిట్టులు కంకింతురు! . పెనిజాపంబడిన భార తౌది 
@ ర 

వ ర్వగతపద్య ఘమొ క్కపాఠంబు గవాం] ఛాతృరఘు స్నీతీన ౧ మనంబున గాంచిక్డ 



. 

శరీ | చాలప్యాకి రణ గుప్పార్థ్ ప కాకీక, 

రే ముగంపునన్ 1” అని యిము మాం సప తె కం బెకాయు న్ న్ చ్చీ చుండ కష్ట 
cn Wl 

య. " al wp మణ్ శో ద ] యును గాని (బూ భా కరము షితీసబం” అని | కాకపకెకో ౧ బఠింపగరాశదు, కావు 

నే యప్పకవి | మూంభాకృకద్దియు బుకారాౌంతేము గనుక నకాగము(శ్లింద ' 

నున్నది వటుఎవసుడ డిగాని (కొ రవజిణాను అనియు క్లోసి౦దు ను సంతు తెసం ముక. ' 

(పాసంబునొ . పద్యమున బు కా రాంకమూంగా కృేశేబ్దపాక ముతో నుదొాపారిలచెంగ చా 

కాబట్టి, పద్యములోని ఉసాంభా త్రరఘుక్ని తీశు 7 లన్న యభూత ప్రార ్ టపొళ ంబును బు 

రస్క_రించు కొని పూరోేద్దివ్ట ంబయిన వాచో యుకి పొటన( పకటనంబు వృధా ప్రయాసం 

బేకాని వేజొకటి గాదని కొందజవాంపరశేంక శంకించెవరు. అటిలనవలను. మేమి" 

పజిలో సమాస పరిన్ఫేవముభోని (వక్ష) సూ శేమునోన్హ నీఫద్యముదాహారింది (పుకృతం ' 

బున ఐక ప్యాంశేము కీబసా ధుత్వ 3 ఏంజాయం చేయిని యెంచుకొని బుకారయుక పాఠం 
జాతి యు rr 

బును లెఫము పాంయుకు ను నుంఖును వ్యాకర 1 సకావంబునసా భువులని న్రూలద్భ : 
శాలి _ 

"లి 

నకు భంగంబుగలిగింపకుండ నేపాళము సాధయముగానున్న టో నిశ్చయించి (ప్రదర్శించు. 

ఫ్రీని “తుప్యుతు దుగ నః ఆలోీబునామ్సుంపువ సిజాంతము చేసితి మిగాని పన్యల కుణంబు. 
uaa p ళీ 

ట యవశిస్థ ౧ బే బెనని, _పహష్బాతీనక్ష వ్యాంశేంబు నక బెక్కు.లుదాహణపన్యంబులున్న ను. 

(ఏక (కియా: స్ట్ సతత రబభూ ప” అను న్యాయంబున "రేఫంయుక్ష పాజంబే పద్య లశ్షణంబు 

నకు సమ న్వయంబుగా గానున్న పని చరా సలా షక ంబుగా నిశ్చయించు ుటకుంగసాద నా 

పద్యమే యిప్పటి పక్క న్యాంశేంబున కుదాహరించితిమి. కావ సావధానవమునంబున "నాక 

రి ంపవలయు, తే. గీ, రలలు తేమ క్రిందజహ్టాలె (కాలువాలు! (పాపప్తోంబులెవాని శ £2 Go , £9 దూ 

బాసిరైనం) గూడరనను బె యడం లను 9ిలందు | సంయు తొ సంయాకపాససం జైందనరి! 

| అప్పుకవియకము 3 ఆశ్వాసము! అన్నము, డౌవడికో గాని లేక లాముడితోలగాని 

సంయుతము లైన హల్లులతోC గేవల (అ ఫంయయం రము ఎ) పాబ్లు ౨సూ డం బొసంబులుగా 

నుండందగునని ఫగితార్థము, 

“పిల కణపద్యంబునూజపి భోరతములోని (పక్ళశీపేడ్యంబును చంకా రయం 

య. శేఫసంయు కమున క్ష కీ నిటు లుణొ సారణముగానిచ్చై, 1. 

ట్, కతి తి) యనంశ్యు లె ఫరణిం గావ బుష్టున వాగు _వోవ్యా? 

వర్తి మవైకృేహార్ఫలనం గాందననాయినకాశులకా స్యచో 



a 

రి త్రముందప్పగండోరగం బరీక్షీ తుకో చినా అా సున ద్ర 

tn 

ధాత్భరఘయుశ్నీతీశులు ముదంబునం 'గాచిరో యేయుగంబునక”. భో. తది-౨ ఆః 

ఈపన్యమునందు ఒకుతిరియ, ఇ తారిక్ళ” ఆని తక్కిన పొాదములందు. సల (వాసము 

శఫసంయుతం బే స్తాలసపొదహుంహ [ంమాంభాళ్ళ అని ేఫతాలు కో సంయుక ముూగాక 
రు నన 

ము బుకా రాచ్చుతో నున్నను వైలక్షు ఇపద్యము ననుసరించి (పొ 

సంబుచెల్లునని యత్చ]3వి తొళ్చన్యము, ఈపద్యముశు -బ్ర 

శ్రీవలమును (బాస సతేకా రను 

ఖు పమునోొను నుదాహారిందుట 

. ౧౧రు ఏ 

శ్షేనలము' బ్రా దాయక్తము.. లేఫ యు కా సృరయును రేఖహీ నాక్షురమును బకస్పర యు“ 

బాసముగౌ గుండం యున్నను క్ని బిపియ, చారిత్ర అవి హోస్టప్రూర్టశ మైన 

సంయాక్షృత కారముతో (మాం ధాక్య” అనుచోటున సంయాక్ష ముగాని తకారము దీ 

గృ ఫూర్యకంలై ౦ బె యెక్టులు (వాస సంబుగా నుండ జాలును! ఆ, నె. కి9ిందజుడ్డలంను వీజుం 
0 

దవిందునులును! నూ౭దిపాిసమాలసనుంచె నేని! హ్రస్వ మె మొకటి నిడుదయ క్షురంబొక్క- 

టి| వాని ముదల నిలుసనచ్చు “ఇంచు! అను లకుణప స్యము సనుసరించేస సంయుళ పోసం 

బునకును విందు ప్రగ్య పారిసంబున:సను బూచ్వుఘుం టే హ్ఫీస్వదీర్య నియమము లక య 

చ్చునిలిచిరుండ సచ్చునుగాని. సంయుక్త యుగాని శేనలపా సా క్ర? రమునక ఏ6 బూ ర్వమున 

నటులుంని౮హంచెటలి లము వ్ టుచుండ౮గాం బ్ర ప్రలింబున (కుతి లయ, ఇత్యాదు 

లయంగదు స్ఫాస్వప్రార్యక వై మన సంయుప్నత్ కార రపోసంబునకు క మాం] ధాక్ఫో ఆను 

'నోల్లనపామ మందు సంయుశ్నముగాని శేవల తకారపాంసంబు దీర ధృవూర్వకంటై ౦ (ప్రతిభ 

టంబుగా నెట్టులంండంజ జూలును? ఒకవేళ గీ, రలలుత మకి)ంచ జడ్డ కైళాపంవార్తిలు 1 

అశెడివి (౮63. సె. (గోంకజ లును ME సయికము 
' Ge 

ఛాగ్ధించి సరి ల్లును' గ, నిటడీగ వాక చై సస యసం సుక తే కారము (వా స్వవ్రూర్య 

కమెన సంయయు: చే కారం చసంబులు బృతిసుట జించి పాసంబుగా నుండనచ్చునంచు "లేని 
ర్ల 

1 

యటుసు పచింపలిసావదు. 

నాతోమార్కో-నలేరు నిగ్గరవురీ నా గేంచ) బృందారకా 

రాతుల్నన్నుగ జేవసంఘుములు పోరకాధీర సంగ్రామ కుం 

డీ నే లో క్యా మునందు గల్బండు రం ంబెన్నోట శే పండలగా: 

కేతుల్వే యుకృధాభరంబ పదువచ్చెళా చేవ యీ మే)కికో
. ' (తోము హరి ఎంకేయు 4 4 

63 



స 

48 జొలన్యాకరణ, గుప్తార్థపీ శాీకో . 

నీ, పాకీ నేతౌంగ నాళవీశక్తులధిక | సంఖ మంటున 6 గుంభనికుంభ త్య [కలిడీః 

పార్యతియిా బీంపుదుర్యలే యామిం(త్రైెములను | సో(త్రములుశేసి మంగళ" రాత్రి 

ఇచంంతోజిశి వూర ంరున మళ్లి 
(దేపీవిజయము, 

ఇత్యిదిసో దొహ్యూత పద్యంబులం టే దీర స్ప వూూర్యక ంబులును, సంధు క్షంబులున్యు 

బిందు ప్రార్టక ంబులు నై చాన (సస ససలంబులలో సావకాన మైనట్టి గీ రలలు తమ్మ కింద 

జడ్లలై (కాలు వ్రాలు అనునట్రినిరి చరి తౌర్భ మైన కున ఆ|| వెl44| కిందజడ్డలును విణుంచ' 

వించువులును! అశెడినిధిని' నెట్టులు బాధింపంజూలాను! కాంబట్టి (6మాం! ఇా(ఠత్రరఘుక్షితీ 

కులు ముదంబున గాంచిరో “యుయుగంబునన్? అను రేఫయు కసే పన్యలక్షణాను 

కూలంబుగానన ' ట్టిపాతం బ్యేపశస్త ౦బు, ఈ(మాంధా క్ర” పద్యంబున6దక్కి-నపొదత్ళయం 

బునందలి (ప్రాసములు (హాస వ్పప్రారషక ౦బులైనను జతుర్భపొదంబున దీర ఘుశూర్వకంభై 6బెనను 

సర్వ త్రసంయూ క్షస్టలంబుగాన€ బూర్యో క్ష కవిధి చేతను. ని ర్చాఫంబని యెజుంగునది, 

ఈసమ సము [ప్రశ్వేస్రముగా సవలోడనము సేసియీయడివము సూరకవి (గీ థరబుకా 

ఇంతే ళప్టంబు ద్భంచ్య మె మున! లేఫవుగుము( బ్రవ_ిల్లు దృథము గాను! పతి ఎరశాయ 

వాగ్వధూస్న్టే త్ర (వాగ్వధూ ౫ స్నేత్రు-వా ణీపతి) ముఖ్లుసు! 5” ఫవందిశపా దాబ్టియన న్నయట్లు!! 

కపిసం (పటిమ 28 ల అనుపద్యల క ?ం౦బునకు ( (బఎక్ళకేపగ్యములోని భూధాంకృళ్టంబు 

శేఫా దేశ యు క్ష కంబగుట యు కృంబుగా నెంచి యుదాహార(ము గా నిర్దేశించె, కావ్రవ 

నట్లు ఖండించి నిశ్చయించిన యడిదము నూరోక వీం దునియడిదంే “నైద కదం బె జె (త్రబకినం 

దులకు చెంతయు సంతేసించుచున్నా నము, 

ఈ పకరణమందే, “త లోక తౌంరతిందదోదిశు మహీాలోేక్ళప వేశ్షోత్కు 

భా! షూక్ ప్మప ఫమద్వితీయపద. + ,. అను రాఘవపాండవీయములోని పద్యమంనలి 
్భ్రి 

ద్వితీయ ప్రొసంబును లకారళ్టి ష్ట్ర మున కుణాహరేణముగా నితిండు సూఫుటయు 'కేలొక 

(పామాదంబు. “బురుపథాబ్భాక్ పిచ్చ జే (అ వ పొ ౧నూ ౧౧౧) ఇత్మ్భాదె సూ 

- గ్ర 
'(తేంబులవలన నయ్యది యచ్చుగాని హల్గుగాదు మటియు నికండు కొచికోగ్గ్ల రసాయనము 

“లోని పద్యంబును (బమా ము గాం జూపి మా ంభాళ్ళశీబ్దంబున 6 (గాఎడినిషేధింతును 

. బుకారాంతమని సాధించుట ద్వంద్దసమాసమందు బుకారాంతములకు _రేఫాదేశనుప 
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. సన్నయంశీము మజచినట్లు తోచుచున్నది. కానే యీామా ంథాక్ళ శబ్దంబు భారతరచ 

నా సమయంబున బుకారముతో నున్న దనియు( బూర్యోక్క రాఘనపాండవియ పద్యవా 

దపాసంబు లకారశ్గివ్ద మనియు (భమియించి యేతత్యవి ప్రయోగ మూలకంబుగా శేస 

లకార సంయుత ప్రాసంబులు కేవల హల్లులతో (సాడ (హస్వపూర్వశత్వ ద సూర్య 

క త్వాదిసకల నియ మముల నుళ్ళేదించి య'భేచ్శముగా. (_బాసముళై యుండవచ్చునని 
భి _ 2 

ఆంచి యీకవి ోగీl పొండి దచ్చంగనిమ్ము నాశం డికన్ల! | వేండుకొనియెద నందా 

బండ్లుదినుము” అని తేటగీతిని రచియించి, యుదాహరణముతో( (బకృతాంశమును 

వికృతంబుగా6 చటపబుచుచుం జే, కాబట్టి (పమాదబవాహుహుళ్య భూూయిఫ.0బెన 
అ ఈ 

యీ[పకరణంబున నితం డుదొాహరించిన బుకారయు క పొఠంబు (భ్రమాస్సదంబనియు 

స్వనాదంబునకు. ముఖ్యాధాగంబగు లేఫయాక్త మాంధాతృశబ్దపాఠం చే | ప్రమాణంబనియు( 

(బషళిక౯ా ందుట ౩ (పసకాన్ను ప్రసంజన వశంబున నింతేఫజకుe జర్బింప బడియై ంగాశ నః 

a విస్పరంబుతో జాజఖుసు, 
7 

(2) అథవా, (బహ్మం బుపాదానకారణంబుగాగల యోాభగిపంచరిబు తత్త్వ 

వేత్త ద్య స్ట్యిక్ 6 గనంబడక కారణమైన (బ్రహ్మంచే భాసిల్లునట్టులు. అనుస్వారం బషుపాడా 

నంబుగా(గల పండ మపర్ష ౦ బాం(ధ్రతత్త్య్వ వేత్తలదృష్టికి గానిపింపక కారణ మైనయనుస్వ్యా 

గంభే యల గుచుంగడోనని యూహీంచెద, ఇండియు వేళభొకకారణంబుంగలదని శ 

1 2 ఫి 

ఛంచెనను, అవ న్థా*తీఠమయి సదృత్త రూ పశేఖావిలాపంబున "నేకజన్మంబెత్సి ముక్తా 

4 ర్ 6 

త్మయైన యనుస్వారం బడుగిడినచోటున6 బంచమవర్షంబు లై వికృళరూప శేఖావిలా 

సంబునం బలుపుట్టునులు (ముఖనా సికం బుభయమున జనించినవి) ఫుట్టి యం తేవాసులె. 

నే (మాతంగజాతీయ ములున్సు వన్షాంత్యములును జకారాదులం జొనుపుట యర్హంబు 

గాదని యాం(థ్రవి ద్యావిశారదు లైన(బహ్మణ్యు లు సంశయించివానిని బహిఘ్కురించిరి.. 

స డునొలుంగు=బహ్నృము), చి | ప 
ఫ్రూర్మం టన యాలో కంబు (నిం లుం 9 శ్రే ) ఎతించి యాతోపకా 

గం ఇ్లగున్లగి ధ్లైన్మి న భ్రరిజ్ఞలేలు నిస్ఫలం బైన యాలో కంబును వేవగించి నటులు గుణ 

శం వ వొస్తిక యంగ క్ స్శన్ష 
కరా (గాళ్యాశ్టయత్న మగల (ముక్క ముంగరయైన (జాసికయంగు గ్గిశనరి 

సము? పూ కుపోరరంబున లీ సశొాగంస్తా ఫల్వంబసక నీన్యొం ఏ కొనియ్లా నా నరిబ్లున్న. 
గ్రాసము YE ర్ం SIR స stn గ క థి దెక్ట 2 న గ న రిబ్లున్ళ 

శ 



ఫీ గగ బాలవ్యాకరణ గుప్తార్థప రీ శ్రాన్సిక్రో, 

నుంకి యాంథభాపావరాస్సనేశ లు సగ్వదా లోకులనోళ ంబకుచుం జెడి (యుఖుస్తా 
_ QO మట 6 లి ' థి 

నొ భ్య్యంత్రర్య యత్న పంత ములె స) యూ యండ్వనర్డ ంబులం బాం దో? రిగాని యంతళటిప్రరీ 

సూరులు వీని 'సటువుటులు జొడం గటజాలకపోయిరి యని యనంగహాడదు. 
తు లు లు 

వాపి 

జకె ర దివర్ష్మ ౦బు లా బేశంబుకాకళండ సే యనుస్వారమాత్సే మున( బెటుంగసన6 గా 

గ్యసా ఫల్య మెట్టులగునని వారుతలంచిరో వినుండు. 

(గ) అజ? వష్వుకశ ఇ త్యాదులయందు క అనుసా్య్థరస్యంయ యి పరసవగ ౪ 
జ a ర్ 

అను పాణినీయనూ[(త్రంబున ననుస్యా రా బేశంబయిన జకారాదులు తీత్సృమభాషా 
రి ౮ జ్య 

భ్ర గంబున నటిశబంబులు "తెలుంపలోనికి చే తందినతోడ సే, తవముకుసానియెన య నుసా( లది ధా = వ 
ee లై i . క 
రెగషహాపంబు నాం భాపానుర్యాగంజే యొందుదుం జెడి, (రచ్చ రోచు 

(2) పిచి వీ మలు (గ్ర కాజా బాణాలు ఇ త్యాదులయ ౦దు "నార్మ జ్ర భాసా ప రిపా 

టింబట్టి భా పాంకరీయ మైన సంక్య చ జు లచేతను సయితము - పొర్తితి పదికంబులోని 

సాంస్కృతిక తాలవ్య చ్చ జ లకు వికారంబుగ లిగిన ప్పుడు తత్సమ త్వేంబు నకు భంగంబు 

క్తుగ కయుండలాణ నిష్టడనునా సిక్షఐ వర్ల ంబులు తవస్థానియైన ఎందుస్యర్యాపంబును 

హ్య్చాపనంతే మ త్రమన నట్టి కళ్ళ మర్య వ్యవహా ఉరంబంన కుం నొఅంతే రా నేరదనియే వారీ 

శాళ్వర్యమ, 
క్ అనుస్వార, విసర్గ తనమా. పధ్యానీయయలు, “అ ఇ డా ల్” 

అనెడి స్ సూర్రమలోని .యకారము తే రతం బరింపయు డెనని భౌహ్యము స్మరించునది; 

ఆనీంద్యమెనననియు నరాంతేరము 
లగ థి 

| షా (ళల fh En Wry ny ॥ ' 

(౨: వర్తులాకారహయి యినది; మంచిప్రనర, నయ్సు మంచిహాపము, వీలాసముగల 
శ క 

లో ng! ( | 

డని యసన్ధాంతేము. శ్ర) వీకస్యాం= నా ర సికాయాంజన్మం (స (స ర్వ నా మయేనక్ వృత్తి యందు 
/ స్తై శ. 

అ al జాగ్ 

॥ ॥ 
Lane FEE 

' 
men + 

| పంపక ము) 7 నాస్సీక యొక దానియందే పుట్టినది | ఒకజన న్మమేయెల్సి అనుటచే జనా 

మనక డేశిన పాపమశేళ వ్ర? స్యముగలవనియు న్ స్థాంకరము. థు ముత్యమువలె 
hom, అ గ న | EE . a ne 

ద శీవన్మూక నాయి దనియు . నర్జాంతవము, (ర్ నగ్గమ్సలోనై నెదవ . సర్గ ంబుల్యు, 

ఆ ast నా ంకేరము. (8) శరీయుట్లలో.. ఛేకక్ల గలనని ఫకిశా తాల. 

౫ 

| ౧. | ష్. 1. ye 

స ఇద్దకూళ్య ళు శెళ్లో స్ట్రయకలని. యాం కరము, 
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అద్య = అనెడి జక రఘుటితేశబ్దంబున WI అనునట్లై బి'శిహ న్పములోేనుండిన 

జకారవుందు నాను'నా సిక్య ంఖ్యత్వమాలు, సింది కకారమందు. గంక్యత్వము నున్న 

ది గాన సట్రిసముదాయ మందు సేకాను నాసిక్య ద్విసణక ంళ్యత్వంబులు వలయు చుండు 

నని యానవఅణలో (6 జెప్పిలీని, 

తంక_-అ? సడ యసస్వాకయ యుక హాపముందేన్న గేరకల్ అనునట్టి సముదాయ 

మలో నుండీ స బిందువ్చేనకు ఊొసే శా సిక్యథర్మంబును తళా స్వతిక కారనుందుం గంశ్యత్వ 

హు నున్నపీ గావున నట్టిసంఘాశ మందు -సేకానునా నీక [కంక "బి కములు పర్తీల్ణుచుండు, “శో 

కుల వెరూపద్వయంఏీళోం దాగకేమ్య ఘు విమ ర్శి ంబీననో న నభయ( త్ర చూనునా సిక్య 
కం్థత్వ ములు సరూనమనానే యయుంచెంగాని రెండ: నయా పంబునం గం సదా ల్వేంబుమా 

రేంటుందడేజేదు, తీర్చ య దలశ్యోకికే బంటు లయ ంగు “త నోరవే ఛ్యాంట్వే” ఆనుసూ 

(త్రంబునం x కారమునకు డత బగుంగాన సక నుకేంబున నుభ్చొరణలో ( గ్ంవ సప ల్వేంబు 
స 

స్నురీందటయా, స్సు ల్యస్య” ఆనుళాక ల్య్యని ముతేంబున "నేకకంచ్వ [త్వ మేన్నూ 

వ్ర రీ విషయ మగుటయు, శట్టులుండునో యకూలే యే ౦క శజ్చాదుల నుద్చరించుచో గీర్వా 
లు 

టే 

స 

సిచ్యోసర్న ల వతేంబున ద్వి: ప్ల ంగ్యత్వేంబును నాం ఫ్రక్యోకర్త లమతంబున వీక కక ంక్య 

» "ww i లు , * ల " ఛీ | x 

త్వరబును స్యారించున నీను మతే నీబంబుగలడు. ఇ వ సహో క్ష గములకు మందున పంచమ 
థి 

వ ర్లంబు లే యుల్చారణంపతో సంభిపంచుట (తేనలాద్విసణ కంధ్య త్వామలు= 

యనుభవనిద్దంబుగో నున్నది గాని బిందోచ్చారణ నట్టు శీదరీయందుశేనీ గహక 

బీకాంపనలయు, సంస్క లే భౌమ లో కత్వజ్ క రోషి- త్వంఠోషి, » ఇత్యాదిపదాంత 
weg లై 

mu 

సేలంబున వర్ని యనర్ణ ంలులవపేందు విందువుపాకీ క ంబుగా నుచ్చారణంబులో ననుభవ 

2 
ల 

సీడంట నింపే. నా పూణినిన నేత్ర ‘t వాపడోంక్గ్య గ అసు సుతిమున విధిం 

సండినరి. అం దు నె చ్చ టనునగ్గ. న్మో ం భులకు మే ందుబి 0 దు 
॥ ' క 

న్హవ్వారణంబులోో బని: సినింసయాడిదు. మతయుం 'తనృళా రశేము లో స్త్వాణ 

వను గమాంపముగా నురొన్న నాదికిని  గమలాశకుం లఘు? డు, భ్గాహన గ్భృస్టాం ము I శదిం। న్న్న దికిని ఒవచ్చెం మభాత్తు గ ఇ త్మ సు 

చాంతెస్టలంబున6 సెంంంగు ఛామన (సహా చ వింద 'వుపాత్షీ కంబుగాన వొాాగణలాో ననుభ్న 
టి ' ' స 

గ ల లు 4d J v గో 

సిద్ధం చే ఓ యవకఠీగ గ గు ॥ సంస్కృతే ఫాపలో 6 పా? దోస్రైల చెఖుంగు భఫాపలో మేమును 

/ . re ఇ | నే 

నప బున డుదుభింప ననుళనన నంయి గొదం కని మదు వుదులెని యట సర్వతం 

శ క 

, ॥ yn , ' 

పసనళ్యంణక బం ఫక్ నరరా గ ఏ వసన 7 సెట్టా కృతే పాక్ళత వ్యాగణం ట్రై. 



509 చాలవ్యాకరణగుప్రార్థపీ కాళిక, 

సణ్ళాహా గందకయంగ వక్సాదిశేబ్దంబులకు (రవలామధళ్ళ్చి: (అ౧పారిన్సూ 

₹రా అనుసూ త్రమున రేసలో పంబుగలిగి (సో, (అ౨పా౨నూ ౧౩) అనునూ 

(తముననైన (కో), అను రూపంబునకు ((స్వరేభ్యోవకాబద్యా, (అ౧పా౧సూ 

రోరా) అనునూ[ తేంబున( బదమన్యంబున 6 గదిన పిందువునకు 66వ గే౯ంత్యః,; (ఆ౧పా 

సూ రో౭) అను సూ[తంబున( బాకీ కత్వంబంగీకరింప బడినది. మజీయు (హా ల 

జ ఇ ణ నానొం(అ౧పా౧ సూ రగ) అను సూత్రంబున (ప రాజ్యుఖః__పర్వ 

మ సో) [కల్లు కః_కంచుకీ) ఇత్యాదిశేబ్దంబులయందు బాణినీయచ్యాకరణంబున 

బైన జకార ఇకా రాదులకు. బ్రాక్ళత వ్యాక రణంబున వాల్మికి మహర్షి చేత బిందువు వి 

ధింపణబకియె, వ్యాక రణుంబలోే ( బదాంతమునందుంచో తె బ్రాక్ళత వ్యాకరణములో( 

బనమభ్యంబున ను వించూవాగణము పక్షి కంబుగా ననుభనసిన్థం టైనక్టులు కరతలామల 
మ్ 

" 9 క we on ED జ అలీ కంబుగా నికు గానిపిందునాంచే. సాంస్కృతిక శేబ్దంబులు శాస్త్ర (సకారంబున( (బా య 

కృత భావలభో సంస్క దించుకొనుచోం బనమన్యంబందలి సంచ మవర్గ ంబులిట్టులు పాక్షీ 

కంబుగా బింగువులగోచుండగా6 నట్టి సంచ మవరగ్గప క పొతేంబుం బాజందోిలి "తెలుంగు 

లోనికిం చన్నుకొన్న సాంస్కృతిక పన (తీత్సేమపద] మస్యృమంధదు. గువలయానందం బై 

న బిందువే యెల్లవ్చుడు నింధుభగ శంభో (ఇందుక్ = ఈ తెగునందు; సర్మంబు=' న్యాయ 

ము; నంన్రుసద్భ శ మనియు న ర్ధాంతరమ్రు ననియెంచి యాంనఫవ్య్యూకొర్త ల నన్నయభ 

టారకాదె సర్వ బాలు (ఈశ్వరులును సర్వదా దానిని శిరసాపహీొంచిది, 
లు షు 

_ అందుననే యాంస9తత్త వేత్త లమతంబున సనుస్వారయతి బింగుయతులు వేటు 

గాల బేర్కొనంబడినవి. పంచమవర్ష్మంబులే యిందు. నుచితంబైనచో ననునాసికాత్షర్శ 

సంయుక యతి భేదంబున"ే గతార్జ మగుంగా దే! ఆబ్బ -ఇ త్యాదికేబ్దంణాలయందలి క ంక్య 
త్వత్వాధుల యువ్నారణ "ఖేదం బవ పం "'ఫివంబని యా రతత్త గ వేత్తల మతేంబున నియ్యది 

యవివక్నీ కంబయ్యె, కావున ే (శత స్టకూతచ్చానో ౪? ఆం. శ. సంధిసరి. నూ. ౧౨ 

రస్యస్యాచ్చ  వూర్లబిందురపి” (సంధ. పం సూ. ౧౩ = చాలవారణ్యక 
(క్రియాపరి. సూ (0 వ _ర్హమాదాగ్గక వై ₹మెవ  చునర్భకము పరమగుచో (అను? 
మొదలసధాకువులయొళ్కు ఉత్వంబునకు లోపంబుగాని లేళ, నుక ఫ్రేస్టానంబున లింగ | 

వ. అతున? ని సూర్ళక్యయంబునకు ఫలితాద్ధము. ) ఆని సైనింజూల్లిన భ్రదునిద్ఞ 



వీర కరి చ్చే ము! $6 
ఆకనోూక్ళంబు చరీ తార్గంబచచున్న ని, తేలుంగులో శాభువి కల మత ప్ర కారోరణునే ఖిం 
దువు రాక పంచమపర్ష్మంబే విధియెనందున నిట్లిచ కార మెప్పు కును చరత్యం'జేయ సం గాన 

ప సువ ఫడు త్ర ర్తి క ని సన | ఇ వశీ న్ 

నియ్యది పర మగువ ఫు ( నునుకంబులోే బశ్చ్క సన్హ ఇత్యాదులంంళ లె) దంత్యత్వా 
ను నా సిక్యధ ర్మ వ్యయ ం౦బుగల నగార మె నిత్యంబసదుండం గా మొశటీనసూ తఏముననె న 
యుక్వలో ప మే సార్ధకం బై రెండోనసూ త్రై ముననెన బి ' బు వర వ 

ల నైన బిందువిధానంబు వ్యర్థ ౦బసను ఇట్టి 
పొవ్మీకబిందునిధానంబున 6 (మా-చీనులమకంబులో( చెలుంగున విం వేకాన పంచనువర ౨బు | [3 లులేవని నీద్ధా ంతేమసదున్న యది, కొను చెంం'సలోనిక్షి స కార్యం కార ముల పూర్వ యు 
గా 'లేపలసినయవసరంబులేదు. మటీయు, (పరి ను ” . బటి “ ' | నె ఇత్యాదశబ్దములయందు -నిట్టులు 
దంత్యంబొచకా రాదులకు ముందు చంత్యాకునాసీకంనెన న కార మీ విశాయకంబుగావున 

కయ నగ్గంబును బొరంబశును, 
+ 

నాధువికులమతంబున మిం దుమికి. బి యింకా 

కా పోంచద్భూపణ బాహుమూలరుచితో. చాలిండువా. గాలా ఇ i 
, య చకా 

యంచుల్ _మోనబంగలొగిలింది య ధరంబాసింపహో !! (శ్రీహరీ! 
.యంచుక్ _వాహ్మణుండోరమోమిడి తదీయాంసన్వ నుంబంటీ ఫా 
మ్మంచుం( బ్రో చెంగలంచు నే సతులమా యల్ ధీరచి కం*లకా| మన్కు ౨ ఆ, 

ఉ. అంచిత వాసా నాకళీత యానము దేర(ంగ(బంచినన్ను "స 

కించి సహిధి రూథుండయిశ్తేల్ దనశ్తేలన మర్సి సక్క_ఛా 
సంచయవ_ర్తనుండగుచు( జారుముఖా వికాస మొప్పన 

_ించుదు' బుగ్యాలో కములు సీ9తిమయెలక్పంగ నాకుజూవినక౯॥ భార, అను.౨ఆ.. 

శ మొడటిపద్యమున మొదటిపొదములో శి (| పాంచత్ ” అవక భం సాంస్కృతికం ఖె | 

నందున దాలన్య మా చకారమునకు ముందుబిందు వు ఇ్రాకౌర మె 6%పాఖ్బత్ ౫ ఆని. 
(పొసస్థానంబున బాకార చకార సంయోగముంకుకు. తక్కిన మూండుపొదములలోని 

(ఆఅందుో శబ్దంబు తెబులెనందున దంత్య మై క యు వంతీవ కాౌరమనకు ముందున్న బిందువు 
నవీనులమకంబువ 'న కాళ మో (అన్పి ఆ మురీత్రి రి (బౌాసపావమున నుండవలనిఫచ్చును, (్ జో స్థ | 
ఇశే అంచిత సంచ య శీబ్దంబులు (పథమక్మేలతీ యపావముల సాంస్కృృతికములు గాన రొ 

ననునాసికవగ్గభుటితేములై 4 అభ్బత?) 4సఇఖ్బుయ)) అల యుునవలయు ద్వితీయ రాన 



4B జోల వ్యాకరణ సఏప్రోగప' 
p 

॥ శ్రి 4 ‘ TH టి ళ్ళ అ హల న ఆ % అక ము వోని (ఎక్కించి శబ్దము త్తం సను తౌలస్నన కౌగాము.గాన. ఇ కారయ క్ల మే 

ఒబక్కి-కో"' అనినసీనులముశే ముసని౫ంగును. నా నపాపువషుంపులి 68న లంచ శ బముల్రాోని . 
re 

చ కారము ఏంక్కృ ము గోన న్మృిస్మాసస్థా నము వన కాన న కాాసరసైో గ మము: సోీనులన్నళ్లేము ' 

న నుస రించి ముండక తీవదు. షు చెం సుపచ్యుంబులయంగువునొ 3 ఫావమున ఖు కాన్న ఇకార 

సంయోగంమును వీటో, ఎెంచున కొర ౧8 లంగ ౮ మస్తునుంచ సమూనమొల్సుగ్గా 

లేనందున నాం కవి లేవ తె యహ లాగ సైగ విస “మూగి ధయుటు లక్] గంగ మ్ముల్లకుసరి 

పడక యవల, క్ష ంంబులగు ల రచ్యాం చును ముఖము. న పూస యముగా పాస త్తిసయిత్రము 

సంభచిందునని తెఎంప్రుబ పై స్పృష్టై నృమా కింది నవలవమణభన్యంబు. చచియించి చూపం 

డుదున్నయది, కం! వనజా శీ సక్సతింగా। న్ఫునుజ వ్యాంతేధ మున ంసు సోంచిన నోమ్సళ్ | 

గనుగొన్న పంటచెన | న్సృమ బి వబు'దల్బు ముండు నుతినమ్ముష నే! ఇట 'నాల్బనపావముల్లో 

(యా-వీనులకు సమ్మతమైన యతివోలె సతీ యగంవములోే స్త సయిశేము (నసీనులనుతే మున) 

నకారనకార సంయోగమునండీనీ నకానయతియమాస మిన దోషాషట్ని భువాళించును 

అందున. (బొ చిరకవిశృత్య ప్ర మమాంగ౦ం మునకు స్య్యంను, ను ఇం నస కా రాప త్తిసలన 

లక్ష: భ స్థం మును స బని క్యా శాశాళ్ళతా ఫా బుపఫోుం బులు లో కాయ ౫ ౦బీ మ్యెడిని, 

ఇంక సతిని _స్టగంబుతో బొలంం'గాన్ర ప నిం (సు భార్య లేన పొన్న ప్ర బంధకర్తల 

దర్భవంబునకు భతి నుం” ఎ మవ: సని సల మోగి దలు పాపం క భా భి స నాస్యర్ణతెం 

బై పరి తొగ్చంటై వసరబ్బ వాం నిస పంసిం మన౧; ఫోటో నీవా చ్రినుక్వారం జేపవి(క్రం'ఖ్రైన 

యిబ్బహు ₹ం థో _క్షిను కు (పపంపంబునం KEE పగి 'నప్పల్టుం గాక! fy 
( క్యు టీలో 

NT తి 

అజాదిసం న పం ము 

॥ 
FF fa dm 

శో సంహి తెకప దేని తా |. నిత్యాధాతమాపససయో:! ని 
మ ఖీ య 

re _“తృాసమా సేవాక్ళేతు | సావివమామ కేక తే| 

 అనుసవసంబున సంపుటం కే భొవమళలో నపరకొన్న పుం నుసంఫ నం ఖభొపునునియిన్న సన్లు 
ల ॥ స్ట్ "ne సా ముగ క్ట. 

1 లీ 8 / అ న్నది. సంపీాగ. మున్న స
 జీ సంధి! జ iN గను mo ty వేటొవమిప్పుడు గలుగద్దు. 

WE సంహీకయ వి గా నుచ్చార లో 5లో లో నర్మ ముల కత్యం3తా న్నిస్యయు ఒసంహీ తొనొను స్వఖొవ 

ల శ /॥ భా ప ‘ a (శ. 
వ. క్షకాంన్య కాయేన రో కీ శ ఏ అ) వ RE 37 స గాభ శం 



టీర్షకవిత్ళేకమ..... క్ష. 

పెప్సీ పోరు. అర్హ ర్లమూ( త్రీకౌలముకంకు. వర సంబులమశ్య ను నెక్కుడుకోలము వ్యవనధాన . 

వమయినప్పుదు సంహితిలేఎని వ్యాకరంవే శ్రీలు నిశ్చయిం చిరి., సంహీ శౌశబ్దమును సంధి 

శబమును నొకధాకువు ననుసరించియే ఫుట్టినవిగోనం బాకంకుడు వాక్యము చదువునప్పు 

డు (గుక్కూయాపీన చోటుల నెల్ల నర్భమా(తా కాలయుకంశు నెక్కువయెడముండును గాన 
సంథియుండలహాడదు. (శోతలకు వాక్యయుయొక్క. య్య ము బాగుగం చెలియుట-కెతన 

యిచ్చవచ్చిన చోటులశెల్లను నొప్పుచు సంధి లేకుండ జగుఫవచ్చును. పద్యంబులలోని 

వాళ్యంబులకు మూత మిట్టివిధి చెల్లను, సర్వ దెపద్యంళు సంధియు క్షంబుగాచే యుండ 

వలయు. పడ్యంబుళో సంధి లేసండెచేని పె పెన్దలచేనదె యతిభంగ మమవొక్క గొప్పదోప. 

ముగా బరిగణింపంబడియె. ఇట్టి నూచారము  చిరకెలమునుండియు రూఢథనుయి 

యున్నది. ఉ చొనార: ముగా కంకరవ ండన మిశ్రులవి నాదమలోని శోక ంబులు శేంకర 

విజయము నుండి రె యె త్తిదూపుచు న్నా (డను, 

శో కర్మకాలే న సంభావ్య 

ఉహంనూూ లే. సంప్రతి 
కనకాల మ 

అహో పకటిఠం జొనం 
వ 

యతలిభంశేన భాషిణా 

న్లో! యతిభంగే సన్భృ“్కప్య 

యతిభంగో నదోవ. భాక్ 

యాతిభం గే (పనృ గ్ల సస్య 

పంచమ్యంఠతం సమస్యతాం! 18వ సర్గః 27, 28, క్ల కములు. 

నుండనమి(శులు వంువటీ ్లోకమునందు .నసంభావ్య-. - అహం, ఆనివిస రిసంద్ధిణాల. 

బలుకుటను విని యయాదిశేంకరులు దానిని య తిభంగదోపుము గా నెంది యాప్
 పటా 

మిశ్రులవారు తీగినసమాధాన ము చెప్పలేక యతిభంగమందు యవ గించినతనకు న్లో కము 

లోనియతిభంగము వోపసముగాద౦ వక్ర శే శ్రేమము గాను గ్రే గరము చెప్పిరీ, కావున బవ్యగ 

తం బెనభాక్సంబునందు సంధికేప్పక యుండపలయు. 
జ ఫ్రీ 

॥| 

స్త 4 
| 

+ ౪ ; య. య | 



506 'బొలవ్యాశరణ, గుప్పార్థ పీ కాళీ f 

నుజ్యంత భవత ్పర్థనిమర్శన ౦బు 

ఉ! మాకునత్మి ప్రీయుండవు సమ _స్పవిదు5వను
 చేప ఏ సుయ్యు యూ 

లో కములోనిన_రవములు
ంవగువాని “సం గ 'ఫ్వునిం 

(బాకట! ఫర్మతే _త్త్వేవిదు (బ్రాహ్మ: *ముఖ్యుయిరో టా సుం సుగా6 

జేకొను వారమట్టి బుస సెవితుంగానంగమాకు ఇందగుక | భార అది ౭ ఆ 

పెపద్యంబున రేఖతో నియాపింప(బడిన (కొను అను కషంయు సుగ్య్యంత బగు భూ చా ( 
యట ౦ 

(అగు ధాతువు. అసభధాతువునకు నుడీ పగమగసనోలర్మగ సరి. (1%) స్త్యూరేమునయ 

గా బేశమురాలా.నై “నన రూపంబు. ఈక్రి:ాపరిస్ఫేనములోని (40) సా మున(దు 

మగ మందును భోవలక్షు కాగ మందును, నుడీసర్లక ంబు విధింపు చున్న నెన్న దా! (పక్ళ 
థి య 

జ # , న ఇ వ గో ఖ్ ఖు (|. ళ wh ఈ ఖు ఉట స్ 4 త ప్రయోగనుందలి యగుధాతువున య్య వాంయును ఎనన 09% 'సంసర్భించునోకొంచేము 
+ 

11 ‘ ముం eee FROIN NS SY. Won on na ॥ వివారింతము గాక!!! యజ్ఞ దర్తుండు పురోహితుండుగా6 (అసు 'ఎలంపునన్న వాక్యం 

బున ముఖ్య క్రియయగు తలంచుటకు సను, బురోషీా తుం hos స నగు rn Gt 2 On | 4 జ ర్రయె 
' ఖే అనీ 

నట్టులు (వాహ్మణముఖ్యు6 బురో పీతుండు గాం. జీనొనువాగోి సును ల నీంలునం 

చేశాను (కియకును బురోహొతుండోగుటకును న్ నొకరు క స గాసంనునల నువ ంబెటు సంద 
థి 

ర్భయు క్త కంబుగాసేరదు. (పకృతప ద్యంబున. (ట్రకర..సంనన్యమునంబేన రకు ఓసజా నా 

దులం చేకోనువారునుు (వాహ్మాణము ఖ్యుండు పురోహీంకుంగాగుట ముర గాన నగుభాకు 

వేకొనుధాతువులకు6 గ్ రు వేర్వేజగుచుండుట స్వస్థ సొళుయున్న గం tc పొహ్మాణ 
Caren ట్ 

ముఖ్యుండు ఫపురోహీతుండుగా నజుజా నాడులు (వ సదిని ని బే శాసిక్రి” (కున్న వాక్య గంబున' 
అతు టం. 14 Tal 

జేకొనుధాతువు నకు 6 గర్మము (ఏ 'పవ్యై పుగోపాతుండగుటుకుల గ షం (బొహ్మాః? 
wn Dornan 

: ముఖ్యు (డు (ప్రథమాంతపదముచే బోధింప యిడిన్ట్టు దీప "నెను న నుంవలేమ గొశ నిట 

భావఐలత్షు ణార్భ ంబును బొసంగసేరదు., ఈ *క్యాంబున "క్రష్ నిహ్న తీముతెన “రెండు 
నరా WI కాడా” “09 ఉత ను aun శ ముం ఈలక్ష్య 



పికీర్ణ కపరి చే డయు, క్) 

వుగుచుండును. ఇకను | (బాహ్మణంముఖ్యు(బురో హీ తుండుగాం జేకానునారి నన్న 
పద్య నాక వంబందునో!! | బాహ్మణముఖ్యుండు చేశానుభాతువు నకు. గర్మంబుగానన్వయిం 

చుచు ద్వితీయా ౦ంతపదంబుచేం డెబుపంబడుదుంచెంగాని పథమాంత౦బునC (గాకా? 

అను( క్రియతో నన్వయించుచుండలేదుగాన నియ్యది భావల క్ష అొర్హంబున కుదాహరణంబు 
గా నుండసేరదు. అందున. టైపద్యమందలి యగుధాకు వునకు6 (కాకొ దుమర స్థ భావలక్షు 

ణార్భంబులలో నేదియు సందర్శ్భింపక యున్నందునర గారకప పరిచ్చే దములోని 3 ౨)నూ 
త్రమున బాహ్మణముఖ్య శేబ్దంబునకుంబో లె విశేసణమెన పురోహీ తశబ్దంబునకును(బ్రభ 

మావిభ క్తి సంసతంబుగాం గానిపింపదు. ఒకవేళ (వాహ్మణముఖ్యుండు చేకొనుధాతువు 

నకు గర్మంమైనందున నీపద్యవాక్యంబులో (గాకా (క్రియకు6 గర్హగాకున్న నుబురో 

హిళుండొట్లి. | క్రియతోం ౫ రగా నన్వయించుచున్న ౦దున నిటథౌవలన ణార్భంబున నుజీ 
(ప్రత్యయంబునాలాం గారక పరి. (3 =) సూ త్రంబునC6 (బథమావిభ _క్రియుండవచ్చునందు 

"చీని యక్టనసలదు, అత్రి ఖానలశ కణార్ధ మే యీపద్యంబున (గహీంపబడినచోం (యా 

స హ్మ్ణము ఘ్యుండు పుగోహీితుండుగా నణుకానాదులు (ద్రౌపదించేళానిర” యన్న వాక్యం 

బాన గర్భం ేన జోగపది బ్రాహ్మణ ముఖ్యునిక ౦ వేటుపదార్భ మైనట్టులు; ఇచ్చటం 

గాడ గగ్మంే వెన బాంహ్మణముఖ్యుండు (ప్రథభమాంతపదబోధ్యుం డైన 4 ఫురోహితుండు 

గాక వేటొకండుగా నున్న ట్లులు శోంచిపద్యంబున నపార ము సిదించును. 
లు ధి ధి 

అనయగాం మైపద్యమందలి చేకొను( క్రియనులక్ష్యు (జ్ఞాహ్య) క్రియంగాను; చానికి6 

(గాక అనునుజీనర్ష కాంతభవతి (అగు క్రియను లక్షణ (జ్ఞాపక) [(క్రియలగాను 

భావించి యాలకణ్యక్రియకు6 గర్హ గాం బురోహితుండన్వయించునని యెంచికారక, ప, 

3_౨సూతోమున6 _బథమవచ్చునని భావలక్ష ణార్భ ముచెప్పికొన్నచో గట్టియెడనీనాళ్యం 

బునక్కు గణాళ్రానాదులు వేటోొక పురోహితుండు దగ్గరనుండంగాం బూర్యోక్షవృష్టా 

తవాక్యనాంనలి (దొపదినిబో లె) నొక్యాహ్మణముఖ్యునించేకొన వద్టకంచరీయన్నవర 

హాస్యార్ధవాయి ఫు ఫురోహీతుండు బా 9హ్మాణమఖ్యునికం యె చేజు గానున్నట్లు 'తోయను. 

సిద్ధాంతములో 'ఛాహ్మణమఖ్యునే ఫురోహీతుండనసటక నుద్దేశీంచినటులతో (చుచు 

న్వందున నిట్రిస్టలంబులందు6 ఒగాకా” అను( కీయ. యుశ్షేశ్యవి చేయ భావముం చెల్బుం 

aa గ! ణార్గంబును జోధింపదు ఇటవేటోొకండుగాక (బాహ్మణముఖ్యు (డే ఫు 

గ్! న్ షం పగి సాద నార్గిశరగ్యముతో యచున్నందున ఒసాగూ నొగ్గి కరణ్యా ద్భిహె్టడి 
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భ్వోద్వెతీ యాభవిష్యుతి, కటంకరోతిఖీిప్మ ముడారంళోభనందళశజానీయమిత ఆని ((ఆన 
ఖిషి జే” (ఆ. 2 పా. శి నూ, 1) ఆనుసూ( తంబున( బకేంజలిభ గచానులు కర్మవాచ 

కందెన కటశబ్దంబునకు వి శేషు ఇంబులైక భష్మాదెకబ్టంబులకం "పి. ద్వితీ మూభ క్రిగ లుగు 
నని నిశ్చయించిన శే యిువ్శు'ఎం'హా కే గర్మవా నకం బక (బాహ్య ము ఖ్యశబ్దము నక 

విఛేయవి శేపణమెన పురోహిత శట్టంబుకం పె ద్వితీ నూ విభ క్రీ యు స్పతిల్లునని సిద్ధాం 
శపటుదుట శార్రయంయుగరా! ఒక నేం గాక” ఆను నుచి వర్షకంలు క్ల _ర్భ్రర్థకమని 

యెంచి ప్ర్రగో హితపదాగ్థ మును నానికిల గ గగానున్నటులు వివకచే ని నను, గారక పక 

రగస్థ్య్రపథమసూూతంబున, (అధః నూఖిఖ్_ క్లికిని NX వ 1. (గాహ్మాగముఖ్యునితో సామా 

నాధెకర్య్యామన నకుంటేని ద్వితీ ననూ తేంబునద్వితీ భూవిభ క్సికిని బున * హీ ఇళబ్టముకంకె 

(బస్ కలుసవుండంగ్యా కి), ప, 50 సూత్ర మున బ్య్యాక ర అాంకగస్థ నిత్యత్వ న్యా 

యంబంగీకరించిన రీతిని నిచ్చ తీఎ€ బగత్య న్యాయం బంలంనీంయుంు యు కంయుగాన (పి ప 

తి సేద వరంకార్యం” (ఆ. ఫా, 4 సూ.) ఆను ౫ య్ర్రంబునం ఓ6గక్భ్మంబున ద్వితీయ 

యగు అను పగన్న్మూ తేవాంనలి ద్వితీ శూవిథ క్లియే యిట నిస్సంశీ య ంబుగా నివ్వటిల్లు 

ననుట యుప్పుకొనకతీరదు , కావున నిక _స్టంబుతో 6 చాలుము, అందునసర్యవిధం 

బులను (6ఫు ఫుఠరోహితునింా? అను ద్వితీయాంత మే యుంసవలయుంను ేనింజూపీన 

చర్చంజేసి యిట్టిస్థలంబులందు వ్యాక రణంబున విణ ౦-చివ గుమర్గ ముగెని భావలక అార్ధ 

ముగాని సందర్భపడ డనందున 6 న్యాయ ము "గౌను? 9 ఇత్యాదుల మందు. (గాను శబ్దంబు 

(శ్రియావి శేషణమన్న యంశమును. మొతము. నూచీంచినీతి చే యిట్టివి' శేమణంబున కను 
పోయు క్షంెన యీశబ్దంబు' [కాను] విస్తాయవి కేవ మున న్నసంగతి వ బోధించుంగాని 
యన్యదర్థంబును గెలుపదన్నయంశిం బార్య భ్యనహార ంబులం దేటప కుదున్న ది, కావనే 
య్మో(కిలిదె ప్రయోగ బులు. సాధువుల'చున్నవి, 

శీ 

వ] "పరధరులాగచేశెనినపాయనరి గునిలభాకళాసన | భూ, సఫోదుగువీతిహోశ్రురిని 
ర) 

సముజ్ఞ్వల "మేరుసమోనగ్నా గ్రునికా | బరమపవి[గునిక్ష ముని స సుపర్వఎగ స్తుతిపాగునిన్మనో। 
హరఫల శేముషీక బలి శాంబుజమ్ని గ్రుని వాయు పుత్రుని క (శ్రీరంగమాహాత్మ్యము, 

త్ 

స్ ఉ. శీ గజగామినీ ముణీనీ ' కీ గ నుగా నిగ పాయి(గా(| చ్రిభోో 
శా 

_ ళో 
జాల న 

“హ్యోవామేధరాగదుడ మన (గా భ్ సరో? స సైగ్యుగా 
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నాగురువానని న్నె మది నమ్మితి వేటోక్ష "వేలు ఎకగొల్వనీ 

'వేగతి కావ నే రఘుపత్రీ!। శరణాగత వ్యజైపంజ రా! వ్యజపంజరళతకము. 

కం ఏచానిబంధుమ్మి తులు, జీవన న మ్ములునుదప్పిం బెందునుగ్యశునిం | గావాని 
ప్న్న. నెన్నయాందగం। గేవలకను కార శ్ర్ర్రయుతుండు కృృాశుండెనలేం డ్రా! భార, శాం ౧. ఆ. 

కం, ధృతి నెన్వని నేనింబురో।  హెతులంగాయిణ్యమున బడని యిక్ష్యాకుకులోే | తితు 
థు 

. వైనప పతులు రాజ్యో| న్న తినెప్పుదముంటేని కుర్వినా నాక్రతువుల్ | ఆది, భార. ౭ ఆ. 

| 
కం, అ న్నలుదమ్ములుగలుగుట] యున్న తులంగా6 జేయు నెంతయును నృపతిండా 

మన్న-నయు నీగియునుసం | పన్న ౦బులు గాంగవారి. వాటించదుటగుకా॥ ఫా, శాం ౨ ఆ, 
ఖీ 

nm 

ఇత్యాది ప్రయోగంబులు పరిశీలింపలగా వి శేన్యుము ద్వెితీయాంత మయ్యె శీనివిఛే 
యవి కేషణత్వనూదకం బె ౦ బెన నుజేవర్ణ కాంతభూ (అగు ధాతువున కుపపదంబై ద్వితీ 
యాంతేవి శేషణ మే ని శ హ్యెనుసారంబుగా నుండనలయునని 'తేటపడుచున్న ది, 

వి శేవ్యము (ప్రథమాంతే మయె చేని యపుడను ప్రయుక, ంటై ననుజీవర్త ర కాంత 

భూ (కాన ఛాతువుతో వి శేప.ణమును (బ్రథధమాంతమె యుండంద, 

"లే. వబోంటియుక తె పెండ్లి పాటపి దంగా? చ్చె| నాంప రానివిరహతౌపమున 

ను! చేరుగూర్ని తాను బెండ్లి హూంతురుకాంగ। గో తథరుండు "పెండ్లి కొడుకుగాంగ | ఇత్యా 

ధులంచాహరణంబులు, (ప్రకృత మందలి “యావ్మాణముఖ్యు బురోపి హితుండుగా” నన్న 

పద్య (ప్రయోగంబునకు శరణం బేమని యడుగుదుశేన, యిట యలిపారిసాదుల బాధలే 
దుగాన క వాహ్మాణముఖ్యు( బుగోహీ హీ లేదు. గా” (పురోహిత శే స్టునిగాా ననియే 

సం్యప్రదాయపాొనంబున్న ట్ల ట్లూహీంచినచో "మేలు గోనుండును, అటు గాక యీా(ప్రథ 

నూంరపాఠ మే సాధువు గాం నుండండగునన్న యభిని వేశమున్నయెడ *స్థితస్యగతిశ్చిం 

శేసీయా” యను న్యాయంబున నీక్రింది యగ తిక గతీ నవలంబించి సవరణచేసిక్రొనం 
wh 

ఇను: 

శ్లో! “యామాహుస్సర్వభూత (ప్రకృతిరితియయా(ప్రాణినః ప్రాణవంతః” ఆను 
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శాకుంకేలీయ శ్లో కంబునందును, న్లో! “విభుర్విభకానయనంపుమౌానితిిక్ర మాదముం నార 

ద ఇత్యబోధిసః” అనిన శిశుపాలనశయందని శ్లోకంబునందును, (గమంబుగా ళం) 

అను ద్వితీయా ౦తమున కు “సర్వభూత పకృతి” శబ్ద శీబంబు వి'ధేయవి శేవణంబైె నను ద్వితీ 

యో శ్లో కమందు ఉట్రమ్సుం అనిన ద్వితీయా ౦ంతమునకు 4 నారద శబ్దంబు విభేయవి కేవ. 

ణంచైనను; నిపాతంబైన యితిశబ్దంబునభూత( ప్రకృత నారదులయందలి కోర్మక్వంజు 2 

స్పంబడినందున 6 గమంబుగాభూత( బకృ్ళతి నా రదశబ్దంబులక ౦ కు6 (బాతిపదికార్గమం 

దుం (బ్రైసమాచిభక్సి నూ నిపాలేనాప్యఖిహి లే కర్మణినకర్మవిభక్తి9, పగరిణనస్య(ప్రా 

యిశత్వాక్ ” (అధికరణం ౫ ఆ ౨ నూ, ౨౨) అనున్యూకేమున వామనాది పావీనుల 

మతంయునంను6 (బరి. బరా (బనమాంకములై నభూత(ప్రకృ తినారదశబ్దంబు 'లెట్లుసా 
worl) PY 

ధువులుగా. నలంపబడియెనో య ట్ర (సశ నృతంబున6 (వాక కట్రధర్మతర్త నిడు (వా 

పా శ్రైాముఖ్యు6 యమో ఫొ చుండుగా” 'ననుపడ్యమందు ద్వితీ నూ ంతే ముయిన (బావా శ 

ముఖ్య కేబ్దంణునకు( బుదోఖి ా తే శబ్దంబు విౌగీయవని శేహ ణఇంటైనను ((కాను” అనునుబ్యంతా 

గకంబని (అని నియెడి యన ముగలదని) యంగీక రించి యటి ట్టి యవ్య 
థు 

యం౦ంబునఈ€ బరగహీతుని యందలి కర్మత్వము చెప్పంబడినందు న బురోహీతరేబ్దంబుకం 

, వ్యయం బితిశస్టై OR 

"6 | బాతిసది కార్హ మందు( (బనమావిభక్తి ప9వర్తి లి నొనదని సశ ర్యంబున సవరించుకొని 

నచో ((బాహ్మణయుఖ్యుని6 బురోహీితుండని చేకొనువార”ొ మనిన సరసార్థంబున నటి 
. ట 

(పథమాంశపు రో హిత శబ్దంబు సమంజసంబయ్యెడునని యెజుంగునది, 

ఇ బలింకను న్యాక రణనూ(త స కాగంటున నిణ౯ాయింపశేక్యయు గాని సశేనవి 

హయం బార్యులపదపజి| ,-విన్యాసంబు పరిఏలింది నిశ్చయించికొనుతు ఆసు ర్యా 

దం బ్రోనరిల్లుట పరమ శే9ేయంబు, 

(మూలము) శా న్ |] శ్రీస్స నాంచితక సూరీ! పంక సంక నితోర నే, గ 

పంకజామాయ నాథాయ వేంక గుళకాయ నుంగళ మ్॥ 

వ్యా లకీ చేవీస్త నములయంగు( బూజ్యమైయున్న క స్తూరీపంకముతో మిళి 

శంలైన పకస్థలంబునా టిల్ల (గా బంక కజచే గుండె ప! గలసదున్న వంక పేశ్వరస్వామి 

కటక. మంగథంబయ్యెడువని యాశాసించు చు (గ్రంథకర్మ్య ఒకలా వేంగటనాయక్గఖ 

అక న్యాయంకును సింపిందుదుండ, 



హీకీర్ణకపరిచే దమ, 11 నో భీ 

స్టో] సర్వపౌపాని'వేంపా9హుః। కట _సహైహజఉచ్య తే | సర్వపాపదవోయస్మా 
'ద్వేకటాచలఇత్యభూత్ యూ అనినబ్బహ్మోండప్రు రాణవచనంబున సర్వపాప దాహక బస 

వేంకట” బిరుదంబుతో. బృ్రబలియున్న భగవానుని స స్మరించివచో జా నాజ్ఞానకి కృత సకల 
Ey 

దృథ విళ్వాసంబున భక్త కభాగ భేయంబసబేయటనా మ 

'భేయంబున నే. ప్ కంబును గంగి స్ట ర్త యనంబ నుచిన్నయ సూవఏ సమహార్చెడునన్నత 

_త్వ్వంబును డెలియునది. ఈళ్లోకంబున (టీ) స్తనాంచిత,.....తోరసే్కే అను శబ్దంబు 
బహువీీహీ సమాసంబు. ఊరళ్ళ్శష్టాంత పున బహువీ9హీ కి 

దుదోకావ. ౦బులును దొలంిసన న్న 

సంస్కృత వ్యాక రణంబున 

సామాసాంతేమైన క ప్ప్రత్యయంబు ((ఊరఃప్రధ్రతిభ్యఃకప్ ,, (అ. ౫ పొరోనూ.౧౫౧) 

అను నూ త్రంబునంగలిి .(శ్రిస్టనాంచికకస్తూరీ! పంకసంకివితోరస్యాయి, అని యి 
ట్లుండవ లయును. శబ్దహెప్పనంబునకు యత్న ౦బుచేసి నం బన్భల క: ఇంబునకు భంగంబు 

గలుగును. ఒక వేళ ఒసామాసాంతెవి ధిరనిత్యక,; అనుపరి భానవశళేంబునం గ్యప్పత్యయం 

బనిత్యంబని యంగీక రించినచో. బూర్యో క! ప్రయోగంబు సాధునసనందుశేని యటు 

లనందగు6 (ప్రాచీనకవికృత మైన యొక మహ్మ గంథములో నెచ్చట్ననేన నిట్టి నలుసుండె 

"నేని యచ్చటనిట్టి యనిత్యత్వప కుం బంగీకరించి దోవుషరిహారంబు చెప్పినం బాగుండు 

నుగాని పృకృతేంబున రచియించినయొక్క_యనుష్టుప్ వ్లోకములో "నే యిట్టి యనిత్యత్వ . 

పమూవలంబనం బగతికంబే వె తోంచిడిని. (ద్వితి భ్యాంపాద్ద౯ మూర్థనుబహం ప్రీవా” 

(అ౬ పా.౨ సూ.౧గ 2) అను నూ తమున_నెవ యనిత్యత్య్వ జ్ఞాపక త్వమున 64న [చతు 

గ్షశసహ్మ స్రాణి। రక్షసాంధీమకర్మణాం (తయక్వ్చేదూనణఖరతి) మా స్థానోరణేహా 

తాః, ఇత్యాద్యు శ్రర రామచరి తాదిష్రార్వ కని పమోగంబులుసమికేము సాధువులనుట 

యిస్లములేక' వ్యాఖ్యాతలచేత నన్యధా సవరింపంబకినవి, ఇంతియక కాక ఉరశళ్ళద్దాంత కు ఏద 
మెన బహు వీపిలోం గ్యప్పత్యయంబునకు ననిత్యత్వపక్షంబంగీకరించిమానినరీతి యే 

కనిప యోగమందును గానరాకున్నయది. న్లో! వ్యూశోరస్కోవృపస్కంధస్సాల 
(ప్రాంశుర్మహాభు జః అను కాళిదాస ప్రయోగంబును (వ్యూఖోర నేన; నుహోరస్కే. 

న్మ అనిన సాయపరట్' సూ త్రస్థ భాహ్యకార్న ప్రయోగంబులును, నురశ్ళ భ్రాంత బహు 

(వీహివిపయములో6 (గప త్య ముంబున క కనిల్వ! పపకుం బంగీకరించి యీోవ్రార్యోక్ళ 

(పయోగంబును సాధువుగా జేయుటకు (బ్రబల్యప్రతిబంధకంబులుగా నున్నవి గావున 

నియ్యదియిళ్రి యనన్యసాధారణవ్యాకరణ,గంఫమునకు రచ నాక 'ర్రయనిపిందుకొను సూరి 

శ్రీ 
గారియడ నాళ్చర్యజనకం బనక తీరదు. నం. 



[11 జోల హ్యాకరోణనుప్తార్థవీశాకీకీ, 
గర ౨థకరృృత్వనిచారణ 

(మూలము) ....కళం! మును మదు పజ్ఞ్యంబసచుం దనరిన వ్యాక్ళతినినూః| త్ర తతినోక' 

కొంతం! చెనియగించి యిదిఘుటించితి | ననయముబాలానబోఫమగు భంగి ందగక్॥ 

వ్యా-మదుపజ్ఞ మం నుమ-ట పజ్ఞా-మదుపజ్ఞ మళ్ళా అని సంప్కృృతసమాసము. 

ఉపజ్మి యనంలగా వే లొకరియుప దేశము లేసండచే తనచేత 'ముట్టమొదట చెలియం 

బడజీనయంశంబని సంస్కృతే వ్యాక ర౫ంబున (6 గ ర్మార్ధ మందు. గసంత్యయ ము. వాల్మీకి 

నుహాము న్యాదులచే నుప దేశములేకయే తనంక తౌను స్ఫురించిచేయంబడినట్టి శ్లో॥ మాని 

ళో 5 స నూ ‘ శ వ ఏప్ర న, పౌదపంతి ప్రాంత! మగమశ్మాశ్వతీస్స sl. ఇళ గది శీ మునంటిదని భావము, ఇట 

గ ర్త గ దు ఆన, మాలీ ఆక లో 

వి శేహ్యమైన వ్యాక్ళత శబ్దము ద్ర్రలింగ మైనను జ పద్ద పక్ళమంతదొద్యాచిఖ్యాసా 

యామ్? అను సాంస్కృతికనూకింబున నవుంసకమగును. తత్సమపరి, (86) సూత్ర 

మిచట . న నావశళ్యకము, తనరిన వ్యాకృతిని = ఒప్పిన (గీరాషణభావలో మున్నుతాను రచి. 

యించిన) వ్యాక రణంబున నని యర్హ ము, మొట్టమొదట చాను గీర్వాణభావలో గచి 

యించిన యాంధ9 వ్యాక రణములో ని సూత్రములను బాలంగకు సుబోధార్థమై తెనిఃగించి 

వల్ల డించితినని పద్యతాత్సీర్యము 4 మజీయు. దాను బహులక్ష్యంబులు పర క్రేమతో' 

సంగ్రహించి గీర్వాణభావలో నీతెలుంగువ్యారణంబును మొట్టమొదట రచియించితి 

నన్న తాత్ప ర్యముగల మాటలుగహూ6త గంంభాదియందును గంఛాంత మందును నచ్చుపడీ 

యున్న ని గాని యయ్యవి యీఫ ద్వ్యారముతో డే గళతారములని యూపొంచి పకిత్య 
( లథి థి 

జించితిరి, ఇటులు ప ద్యార్హమువలన "నీ కాక యీ బాలవ్యాకరణరచనకు6€ బూర్వమున 

నార్యధ భౌమవిషయ మై గీర్వాణ భాహలో నొక న్మూతే( గంథము | తాను (్రానినచొ 

ప్ప 'గ్రంథాన్యంతేంబులయందును ఒగ్వర్భస్థంసుబ్యు ౧భవతి;; అను న్యాయంబున దృథప 

టుచుకొనుటకు బౌవఃపు సృంబునం జెప్పుచుండుట కానిపిందు ముచున్న యది, పద్యంబు 

" లోని మదుప పజ్ఞ శబ్దంబున 'ఒబాలవ్యాకరణయునకు మూలోధారమయిన సాంస్కృతిక సూ, 

. కకోశంబు శశీ మొదట రచియించితిని గాని వేటూ*రు రచియింపలేద్క, నినని షేధార్థ' Es 
క జర్లు డిందు తోయ చున్నది, ఈ ౫ 0ఫకర్హ షు చేలయింతే యనుమాన మో వింళేగా 

నన్నది, కాళిజాసాదికావ్యక ర రలు గాని పాణిన్యా న" ప్రగరు లం గాని వారీ్యగ్రంథ 



S18 
oe) ర్రృాత్వయున్నో నక్తీర ౦చేసి విబుధ్యు లుపజ్ఞాశబ్దంబు నుషయోగింధుటతక్కొసర్వసామాన్య 

ముగా నిట్టిప దంబును దమంత తౌము వాడుకొన్న రీతి కానరాకున్న ది. ఇంత్రియకాక' 

యీచిన్న యనూరి గారు వై సైత్రము నీతిచంద్రికయొక్క_ గంధక _ర్భృత్వవిషయమె. యిట్రిను 

దుపజ్ఞ శబ్ద భఫబంబు నుపయోగి ంచుకొని వివక్షీంచుకొనుటలో నింత డేద్ధవహి చినట్లు | కనంబడదు. 

ఇంత(శద్ధత్ నక్కాణించుకొనుటయే గాని యాకోళం ేకోశస్థానమందును గోచరింపక 
యున్నది. కబ్దలత్ర సం గ్రహమును పేరను సప పృష్యతియైన 'యొకపా ద్రీంబుమా క్రమ 

"తెనుంగున (వాయంబడిన నూతింబులతో నుదాహరణాదివిరహంబుగా మ్యుదితంటై 

కనంబడు. ఈమూాలపద్యంబునొద్దను. బ్రసంగనశంబున జెప్పంగా.ననసరంబెన యొక 

యంశంబుగలదు, శిష్టు కృష్ణ మా ర్రీకాస్త్రులుగారును, పరవస్తు . చిన్న య్యనూరీగారును 

'సమకాలికులుగాన “నెౌకప స్టూడిద్దయిను దటస్టించి వ్యాక రణశా ప్ర్రపంస్తావనల 'జేయలగా 

నూరిగారి పాండిశ్వంబున కోడి శాస్తులుగా. కెంతయునోర్వ లేక నూరిగారీ (సిద్ధిని 

భంగపటుపనలెననియెంచి తత్క్రూత మెన. బాలవ్యాకరణంబు న్యెక్టుట్టులో సం గహించ్చీ 

సప ప్రణిత 3 మన సంస్కృృృతగంస మున కయ్యది తెలుంగేకాని శేతొకవి శేనుంబు లేదని మూ. 

యనిపించుట 3. యిటివల సో దాహరణవినరణంబుగా హరి కారికాగ౦ంధంబును శచియం 

చీరి యన్న కింనదంతియొకటి వాటిల్లుచుండు' ఇది యొంతవజక నమ్మందగినదో = నోంచె. 

మాలో-చచింతము. స ' 

శ 
1 అ 

(1) వేదశా స్తాఫధ్యయంబున క్ర నిజీకాతంైన (బొహ్మ్మ అవణకారబునంబుట్టీనది 

మొదలు గురుకులళిక్ష నొంది య నేకస భాస్థలుల శలాకప పరీక్షలిచ్చి యాలటితీణిీ ' రాజాస్థా 
' నంబులందు యావజ్జీవమును బండికుతుగ "నెన్నికగాంచిన కృవ్ణ మా. “ర్రిళాస్త్ర నర 

వంటి పెన్ష భారతయోధు 'తెలుంసప ండితం౯డెన నూరి గారికో డెనన్న వాక్యంబును విన్నతో 

డచేంక్లో॥ బాధికందృళ్య తామ మై సేన బాధో నదృళ్య లే| జీవన్నా ఖున౯ామార్థారం!హంతి . 

సాన! ప్రతరాశంమృతః॥ అపెపాసప తౌ న్త్రేణవిన్ధ శ్చేన్న మమారయః నివ లేషుిను న్నా ౦ 

నోసజ్ ధృతీత్యత్రకా ప్రమా”! అనునట్టి చేదొంకపంచదకీళృ ప్రీ ప్తీధీపొంక భాగ మందలి న్డ్ 

కద్యయంచును నీసందర్భమున మాకు జ్ఞ ప్తికిఎచ్చి హాసంబువడముదున్న ది, 

(బాహ్మణోకరుండు శానుజదివిన జదువు బ్రాహ్మణుని చదు ప్రభో సళ్ళా సకమా ౦ 

1 శంబున్నను నం3 మ్తు౦౦తే గా. దోంచి న్నాడు 0 “డొశో చదివినంగాని యాశిజాం 

65 
హా. 

|, 
ణి] ఈ! అక బ్య తో గా లో గా 



 ఈుచిగానున్న చో గంగోదకంబును మొతీయున్నదనినయతిశయో కిని సంపొదెంచును. 

శాస్తులగారిని 'నూరిగారు మోటీనారన్న వాడుక కూడ నట్టిదేయని మా తాత్పర్యము, 

ఒఆ.గీ, శిష్ట్రకలకలళజలనిధి! శీతకరఃకృష్ణ యా ర్రిసంఖ్యావాక |వడ్డర్శ నీస్వతంక! స 

నోతి హరికారికావ లీంవృ త్రిమ్” అనితన(గ్రంథాదిని పుడ్డశణ-నములయ ందునుస్వతం క్రుం 

డని నిర్భయంబు గా( (బకటించుకొనిన కృష్ణృమాలరి ర్రిశాస్తు్రంలు గారివంటి పెస్ట పండితుని 

'తనశే శాస్ర్రనుందు బర్మిశమగలదో యాసంగతిని [గంథాదడియందు6 దెలియం చేయ జం 

కిన చిన్న నూరి గారు మో అనన్నమాట యెట్లుపౌసంగును. ఇంచుమించు గా గంథక ర్తలు 

గురుకులశిక్షు గా శాస్తా భ్యాసం బొనర్చినచో నట్టిత మరొక గ ంభంబును రచింపవలసీ 

"వచ్చిన సమయంబున. రచనకుందగినంత సంభారము తమయొద్దం బూ ర్హీగానున్నది యని 

బుధులకునూచించుట్నకె యెంతో యుత్సాహముతో స్వకీయ మెన కాస్త్రపాటవంబును 

బ్రరోచశావూర్వ కంబుగాం (బశంసించుకొనుట తజుచు సంప్రిదాయంబుగా. నిటివల 

నున్నయది. శ్లా శో $(అహంచనాట్యశు9తి. పొరద్భృళ్యా! సుధామున _స్పస్యక వేశ్చవాదటో 

అని. ;ప్రతాపర్నుద్రీయమందు సూ(త్రధారుండు తనపాండిత్యంబును శి శో (యేన ఎసిపరమభా 

_జీప్తాణినిమతం, (ప్రాణాదికాణాదవాస్తం'ే “ అని సాహిత్యర త్నాకరంబున థర్మసూరి 

యునుశ్లో, ((పొతంజలేమహా భా శే స్యేకృతభూరిపరిశ) మః.) అరిశచ్దేందు శే ఖర ప్రారంభం 

బున నాళేశపండితులును; కో న్ 6; శ్రీమజ్ జ్ఞానేంద్రభిమా రధ్గిగతేస$ కలబ్బస్మావి ద్యాప 

, పంచలో .ఇత్యాదికముగా,. రస్తగం గాధర మందు జగ న్నాధపండిత రాజును న్ు 4 నొణీం 

కాణ భజ్లీమజేగణదవాసావీద్చ వై వైవాసికీమ్” అని మల్లి వాధసూరియు సు 'నిట్టులానేకలు 

బుధులు (పకృకక్ళత్యంబునకుం. గావలసీనసం భారము తనుయొట్ట మెండుగా నిండియిండే 

నని నూచించుటహిరోచ నామూలంబున బృసీద్ధ మైయున్న ది, 

కాబట్టి నూరిగారు సరుశిషతో సంస స్కష్ఫృతవ్యాకరణ మే. చదివియుం డెచేని 

. యట్టివలసినళా ప్ర పర శ్రమ సంభారము. తనకు (బ్రబలంబుగా నున్నది యనిశ్యాస్త్రసం 

... గ్రదాయాంశంబులతో. నిండియుండినీ యిట్టి బాలవ్యాకరణంబు రచియించు సమయంబున 

.. "మత్సాహంబుతోం గృష్టమార్తి శాస్త్రులు గారువో రెం జెప్పుకొనియుందురు గానియట్టులు 
సన లిసినను. మౌనంబుత్తో నుందురని యెన్వరును ననుకొనరు. _ ఈతేలుంగువ్యా కరణంబు 

/ లమును. సంభ తవా కరణమును. జదివినంతమా తమున రచియించుటకు నలవియె సది కేవలమును సంసార ఫో C 
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గాక శాస్తాందులయందు నిమ్కప్ట మెన యనుభవపరిషపాకంబునం జేయందగిన (గ్రథధంజ 

న్న సంగతి నిర్వివాదాంళంబు, ఇంతగొప్ప(గ్రంథధమును రచియింపసాధనం'ఖైన శాస్త్ర 

జ్ణాన “ేుగురినివలన 6 దనకులభ్య మైనవో యాగుఠుని నమస్క-రించుమార ంబునగ్రంజాది ' 

యందు బుజువుశేసికొను భారం. వీనూరి గారికి: నవళ్యేక _ర్హవ్యం బై యున్నది. నిజంబు 

శా 'నీపొత్తంబు రచియింప గలిగినంత శ్వా స్ర్రజ్ఞా న మే యుప దేశమెనచో (చాహ్మణేత 

రుడేంన తనకింత (పతిభనుగలిగించిన గురు శేఖ. రుని నీతనిమనస్సావీ బహాంవిశ్వాసంబు 

తో వేనోళ్ళ ను (గంథాదియందు( బెగడంగా6 బొడుచుంగాని యటులు గాకసన్నసనగా . 

విశ్వాసహినతతో గురునిం దలంపనీక యూరకుండదని నానమ్మకము. ఇట్టి (గంధము. 

చేయుట కృత పాండిత్యంబుగలిగి బుద్ధికుశీలతతో ఒనీతిచందకి లోనైన వచన రచ - 

నా దికము సల్పుటవంటిదిగాదు. సూ, ఒకృచ్భగహనయోః కమి (ఆ-7.పా జి 

సూ 2) అను నూ శ్రంబునకు . ఒకస్టం శాస్రం: దురవగాహమిత్యర్థః- అని వైయా... 

కదుణు లుదాహరించుటంబేసి శ్వాస్త్రంబు సొమాన్యంబుగా( నొరయుడళక్యమగానిది. 

యని చెప్పుదురు, అన౮గా "నెంతో చిరకాలము స _త్వ్వృగుణంబుతో ' గురుకులవాసముచేసి . 

చదివినంగానియబ్య్బునదిగాదని భావము, బా్రిహ్మణునిే యొంతోకష్టమెయుండగాల.. 

చేడాంగ మైన భ్యాక రణంబు చాాహ్మాణేతరునికి. లభించుట యింక నెంతదుఘు౯ణటమో,.. 

ఛెప్పవలసినది మమీమున్నది£ ఒఛందోవక్సూ తాణిభనంతి” అను వృద్ధికాదైచ్. న్నూక్ర 

స్థభామ్యంబునం జేసియు, వె శేషి కాది సూళర్తిములునో లె గాక చేధాంగమైనండున 

వ్యాక్ళతి నూళేరిము లే వేదమువంటివియని శ్రేయటాదులు, వివరించుటంజేసియు నిష్పేటి. 

కాలంబుక్రం మెను నట్ స్రూర్యకాలంబున ఛాందసకళ్వేంబు మెండుకావున బాంహ్మఖులు. ... 

న్లో! (ఖభెనం నచాస్యాహమనుప9దాతు |. మలం ద్వెజో మంతం) మివాద్విజాయ'? అను 

సుందరకాండీయ వచన పకారంబున శిఖాయద్ద్ పవీఠంబులుశేని ఇాతనివారీకి వ్యాక రణ 

సూ క్రేంబు లుప దేశించుట కాలర్య్మ ప్రాయం టేీందుక దుఘలటంఘు.. పీ
 శ్రకౌలమం 

డేకాక జాజి శెచాదులయందగు మామకగురుచరణోరీందంబులు, చాస్టీ రణశా్ర్ర
పా. 

CO 

శంబు చెప్పకయుండుట స్యానుభవంబయి 'యాన్నది, షట్టెస్థీకలో 
క్కు. 

తీతి క జొరంబడిన వాలడైనను వ్యాకరణశ్యాస్త్రమున బకనపాకచాదులు జరిసంపంగలిని 

నంతె విచ్వాంసు[చైన్యరావాణుండు. ఒఛందోవ క్ఫూశా9కి. భవంతి యను భౌమ, 

శారనననంలును భస్థమపాలునేని యొడల గ్గకుపా టొందక బ్ధారనివారిక నియమ. 

నెంత g డుపు కక. 



516 బాలవ్యాకరణ గుప్పార్థహీ కాళిక, 

ర్వకంబుగా నిప్పటీనవనా గరక కాలంబునాసయితేము సొందూ దేశీంబున వ్యాకరణవి జ్యా 

స్వీకారంబు 'సేయింపలాూా సాహసనించండనియీ యెల్ల ర తాత్పర్య మైయుండునని "నేం్రలం 

చెదను. ఒకవేళ నట్టి బహు వాత్సల్యంబుగలిగి నగురును పు శ్యనళంబున లభింప వ్యాకరణ 

శాయపాటవంబబ్బిన చో న ట్రిగురుని నమస్కార ప్రూర్వశంబుగాం దన శాస్ర్ర,పరి_శమంబు 

బుజు వుగా (గంథాదియం౦ జేల వెల్ల డించు కొనక యుండును (బాహ్మణులునూూ శ్ర: 

మందటును గురువందన స్రూర్వకంబుగా నబ్బివవి ద్యాపర్మి క్రమమును బుజువుగాంగం జేన్స 

కొనుచుండిరా! యని యనంగూడదు ((వావ్మాణేన ని ప్కాంరణ్*నధర్మః పుండగో 

వేదో భ్యేయో జేయ శ్నేతి? య నెడియాగ మ్మ ప్రామాగ్యాంభున (బాహా శ్రికుండనిపిందు. 

కొన్న నానికి వేదంబును వ్యాకరణాదిషుడంగ ంబులును జదువుళొనుట "సస జముగానివింక 

గానందున బుజువు భారంబవసరంబులేను. గురునమస్కా-ర రూ పలక్ ననుంగథం బ్ొక్రో 

ప్పుడు విప్రునకు మానసీకంబెయుండనచ్చును, 1 (వావ్మాటు కయనికించాడ గోరువందనము 

మానసిక మెయాండవచ్చు నందురేని తనకులంబున కెన్నండును లేనియద్భుతజ్ఞైన వై భనం 

బునుగలిగిం చినగురునియెడ భ _క్తివిశాసంబులు మిక్కి...లి 'పెనంగులాడిత మును బకటిం 

దుకొనకనానవినా'శాక్చర్యను కా(బట్టిసహా జ పోండిత్యమునే (పంకసంకలితోరసే” 

యనిన యప ప్రయోగంబుగాడ ళ్ళ స్ట్రపజుచుచున్నది. కాంజట్టి యీయన కుతపాండి 
త్యము గలబుద్ధిశాలియ నందగును గొని మ కో లవాసముబేసీ కాస్రన భ్యసించిన వాండని 

చెప్పుటకు దగీ నయాధారంబు లెన్ని వింధి ములను గాన రాకున్నని. ఇ ఇట్టే సహజపాండిత్య 

శాలి గురుకులవసశిక్నీ తుం-డెన ఛా సుబవారీని నోడించెనన్న మాట చేహాంబునబండబలం 

బుగలపురుషుండు గరుకులంబున. సామువిద్దెనేర్చి, (సగల్భులడైన యొకమల్ర శిరోమణిని 

ము్దించెనన్న వదనంబునోలె వాసా స్పడమైనవుక్కటిపు రాణంబుగాని వేటొళటిగాదు.. 

ల a శా_య్రులవాకు. చిన్న య మారినిజాచి యర్వలేకపోయిక యన్నమాట 
యెంక సందర్భము గానుండునో విమర్శింతము. లోకములో. | చెల్లరకును. దమగొప్ప 

దృష్టికి, నాగిన వస్తువునుజూచి నప్పు డె యోర్వ లేమి. పుక్టునుగాని కక్కు.న వస్తువును 
గాంచిన క్వేవంబు ? గలుగెనేరదు. శాస్తులవారికి బహునిద్యలయ దు లోకే ్ రీర ప్రజ్ఞ 

లన్న యాయ స యశంబునకు . నెదు రాడువారు కనంబడరు, ఈయనచాటుధారగాను 
సృలయందును జెప్పిన చనుశ్కా- ర పడ్యంబులు నచ్చిన పెళ్కురునిద్యాంసులు ' 

కస్తావా. వశంబున ఇదని యానందింకురు, ఈయన యుపానించిన గః ఇపతి దేవతే 
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వర(పభానంబును లోకాతీత (ప్రతిభ గలిగినది యన్నంత యనన్యసామాన్య ప్రజ్ఞ యబ్బి 

నట్లు (ప్ర సిద్ధిగలదు. (చాహ్మణేశరుండైనన్వు చనిపోయిన చిన్న నూరికింగూడ బుద్ధిశాలి 

యై నందున సంస్కృ తాన సా హిత్యదృష్టిద్యయంబును మిక్కిలి విశాలం చే యందము. 

అయినను నింతలో కో త్తర్యప్ఞై జగల యీయనద్భష్టికి నచ్చియయ్యవి యసూయపడునం 

కటివి గానుండనేరవు, వివావళ్చ వివాహళ్ళే సమయో కేవ కోభ్ర తే యను న్యా, 

యంబున సమానస్క.౦ధులశే యో ర్వ లేమిని. ద్యేవంబు గలుగును. సింహంబు తన. 

ఫఘునతకుందగెన మీనుంగునుజూ ని యే ద్వేషించునుగడా | న్లో, కసంత్యే న్యేపీ బృహ 

స్పతి (పభృత యస్పం భావి తౌః పంచపాసాకా 'శ క్యేవవిశేవవి(క్రమరుచీ రాహుర్న 

వే రాయ తే” యనిన భర ర్భ్భృహరి సుభాషిత ంబు ననుసరించి శాస్తులవారికి | ననూయస' 

“కూతుకంబుగాదు.' చాతీని జాతి తెలుంగు పండితుండుచేసి న యొక తెలుంగు వాక్యరణం 

బున సంస్కృతే పండిగుండైన _చాహ్మాణుండు తనయశస్సుపోయినదని మయొంచుకొనండు, . 

సంస్క్భృన పండితుని దృష్టి తెలుంగునందు నంత ఫఘునంబుగాంల బోఐవనేరదు కానసేసం . 

స్క్యృాతపండితులు తేలుంగుక వుల సంఖ్యలో 6 దక్కువ యగుటకుల గారణంబు. మజీయు 

నీయుగంబున నొరులకు బ్రహ్మ జ్వేవ. మున్నంతగా (బాహ్మణుని కితరజ్వేపు ముండ 

చేరదు, మీదు మిక్కిలి (బాహ్మణులు సంుతేము తేమ నికు పాలేద్విజ భావముం.... 

బొగడించుకొనుట మై ఉభే ద్ధారో మతే రగ్ళసా” యను ' న్యాయంబున స జూతినే, నం-చిం 
లై ట్ట స్వ 

భంజూచి తను శివావార ఫర్మంబుల వెల్ల డింప6 జూచుకొందురు. ఈనడుమ నీశూల ల 

వ్యాక "రణంబు స్యోన్పట్సి కీర్తి శ్రీందగునటులు తన స్రూతగంవ ప భావ ౦బున ల" 'బాదజాండేన 

మా శిష్యుని మానసమ్మును మహామిషరుచికిం' బొనిపి పూతిగంధిం చేరముసమయంబున6 

బరులపంచలపొా లె యూాయాసోటం బవంజూాలక కన్నీరు మున్నీ రుగాలం 'బలపించు 
చం 

మూాపలుకురి బవోంతి సకుపొటు పొటింపలే ౪ జాలింగీలించిన డెండంబున శిస్ట్రరశ్నుణకుల' 
my 

భూపణుండెన యేలూరి "లకీ గనరసీ సింహమూర్తి "బె యు గా రట్టిమాచతు రా స్యవళ్య దే. . 

పతనుల రదు గంజ్ల ఏ పున్నీంది 'యూరడించి మరల (బహ్మాముఖంబున నర్పించుచు 6 (బా | 
య ళల 

వీనకాలంజూన నుండి యు6 (_బనద్ది సిద్దిం జెందిన యా మేభాహ్మీస
ామళ్ళేయ భాగ థేయమ్మును 

విడకొడనీయక 
చుం “కెఆంగుల స

ార్ణ కోతే సెందించరి 
గావున 'స్వస్థ

ుండైన (పర్షస్థుయ 

లేక ఈన్నుంలొందిన) .శూనువ్భాద్యరేణ్యుని శ్రీ సన న్నా రాయణుం డాదరింపలగా నిట్లు 
” 0 1% i 

' wT aM Cy గ 
1 / 

కృకజ్ఞ భావంబుతో 6 (బసక్షాను (ప్రసంజన6 వశంబున (బ్రస్తావింతుము గాక! 



ర్ 18; జాలవ్యాకరణగు ప్తార్ధప$ కాకి క 

శాప్, (వీలూరియనియు నర్థము) లశ్మీనగసింహనూర్రి చితిశాయికొ శంక రాభార్యుజం. 

ఘాలుంజేసిన భాతి ఫతికతనకా గాలాడకున్న ట్టి దు 

మో_లంబందు6 ౫ రానలంబన ములక్షా సాధూపకాౌరం బతం 

(దాళుండై యొనరించు; స్వస్థునళనికొ నా రాయణుం డోముతకా, 

కావున నంకటి బహువిద్యా పటిష్టుండైన కృన్నమూర్తి శాస్త్రులవారు చి చిన్న నూరిపాండి 

త్యముంజాచి యీ సుం జెందిరీ యన్న పలుకో పరిహాసాస్పదం బయ్యెడి, 

8 ఇకను నూరిగారురచియించిన చాలవాషకరణంబు 'న్నెక్టెట్టులో సర్మగహీం. 

చి శాస్త్రులవారు సంస్కృృృతేము చేసికానిరి యన్న యం 'మెంతని జం బోచర్సింత ము, 

ఒక భాహణోే నచనరాపముగానున్న (గ్రంథమును వేటొకభాపులో న్లో కరూ 
పమున ఛందోబ పంబు గాం జేయున ప్పుడు ధారాళం'బి యుండుట మిక్కిలి కోస్టంబు అట్ట 

ఫ్టితలోం నృష్తమార్తి శాస్తు్రులవారు రచియించిన హూరికాదికలు లిలోం టవావాటి 

పంబున నున్నయనియనుట మతిమంతులకు: దోంపకమానదు. 

ఆయ్యవి లక్క ఇబద్ధం చైనను నిత రాపీక్నంజేసీ యిజుకాట మనుభవింపక స్వ 

యంభువు గా నుష్పతిల్లి నకీతితోం గనంబడునని నిస్సంశయంబుగాం జెప్పందగ వ్, 
టుక్వం' సత్యవాదిర్వం. కథాయోగేన బున్య లే! అస స బ్ఞత్వేనుచాపల్యం 'శత్యకేతై వగ. 
మ్యలే” యనిన ననన ప్ర కారంబున మాటాడించి కదుచ్రటచేతను ముఖనర్సన్సు గనుం 
గొనుటచేతీను మనుష్యుని స్వరూపస్వభఖావాదులు మతిమంతులకు సునాయాసముగా 
బొడక టునట్టు కవితాసరస్వతీ పద దప గాగ్జందిలం బరిశీవింపలగా నట్టి ఉయనుభవళాలు లకు 

ము౦చేతి . కంకణంబువోలె6 గనంబడి స్వయంథవన భా షుంతరీకరణగం్థంబులు గుప్పున: ' 

వెల్ల డికాకమానవు,. కార్రక కృతహరికారికా సంస్కృృుత్యగంథంయబును నూరి క ఖతం 

(గంధంబును. నొక్క కాలంబున, శెండుచేతులందును శుందుకొని పద]వించితి మేని థా 

.సావేవభేదంబు గాక సూత్ర క్రమంబునందును నూ త్రస్ఫృత్తులయంధును నడుమసడు మను 
“వివరణ, . వాక్యాదులయందును నాకారంబున గుడియెడముచేతులం వోలెనుండి పౌ ర్వాపర్య 
i వివరణం, అెన్నుటక సామాన్యంబుగాం గష్టంటైతో(దును. రెండు. గంథములలో నివి యు, 
స 'కాహ్యణంబ్లు లాక్కటియే, యయియున్నది. సంధిపరి ఏ న్ఫేవములోని (18) సూత్రము 

a గంటను కధ్దంోయి?. ఆ యని ' శాస్త్రులవారి గ (ముల్లా నుడాఫార అణఘయుండంశా ధానికి 
॥ wy 

hile Ie" 
న సం ' 



! వోీకీర్లకపరి శే దమ, “fg 

బదులుగా బొలవ్యాకరణంబులో “కందోయ” యని యుదాహరింపంబడియె. అచ్చ 

టచ్చట కనంతయు రామమయి మనుదానికి బదులుగా ోనంకేయు( గృన్ల మయము” 

అనినట్లు బాలవ్యాకరణంబున వేలు గా (వాయంబడిన యుదారణంబులు పదిస సంఖ్యకం 

"బె చెక్కువగా నుండవు, ఈ్టగ్రంథధములు చూం డగా శ్నాస్ర్రీ సూరులిద్దజలో నెవ్వరో 
యొకరు నో, “యస స్యా శర శ్చికురనికరః కర్టిపూరోమ మూ ర” అనిన 'పసన్నర్గా 

ఘన నాటకములోని వ్లోకంబునం జెప్పంబడిన కవులలో నాదికవీర్యదుని పదవిని నథి 

ప్పి ంపకతీరదు శిష్టు కృష్ణమూర్తి కానీ గాశే 'నూరిగంబును హరించినట్లు కనంబడిన 

వో నిప్పుడు శిష్ట శబ్బంబునక శాసింపటబడువాండని యర్థము చెప్పవల యును, జావ్మా 

ఇద్శోవం బును నూరిగారపహరించినరీతితో లచిన వో నిపుడు, పరవస్తు... పరద్రవ్య'మెన; 
చిత్ _ జా క్ఞానముయొక్కం_, నయ__-_తీ సి నకొనివోవుటయంద్యు , సూరి పండితుడని, ఆ 

నంగా6 బరద్రిన్యమైన జ్ఞానరూప వ్యాక రణ్యగంథధమునుహరించినవాయ శాన చేరు యాన 
త్రును సార్గక ంబుచేసికొ నెనని శా ఘీంపవలయును, 

4. స ఆర్యా “మో ంతర రట శర్వ యుక్నిరంజయతు! షన 

గాలగోతు ధర్మన్నురిక శీ కాళహసి నగరీశః॥ | శ్రీ మధ్వరడామరకుల] ' ధామావరనూ 

క్రి తస్సోహం] నుమతిర్భృత్సిం నన్నననూతాకణాం కృష్ణమూర్తి రి హకుల్వే! ఆని యిన 

గాలగోత్తీస్థు సుం డేన దామర చిన రామన్నయ నెడి క మ్మకులస్థుండు కాళహస్తి సంస్థానా 

థిపతి రచయుంపుమనంగా హూరికారికాగ9ధదమును . నతనికిం గృతియిచ్చి, వేసినట్లు" Ho 

ఛా దియందున్న దె. సూరికృతే మెన యీ బాలవ్యాకరణంబును దొంగిలి (1840 +1885) 

సూరి గారు జీవించియాండ౯గా చే శాస్తులవారు (1790._1870) నూతాదులను స సం 

స్మృతేముచేసి యాయుదాహరణంబులతో సే చిన రామరాజునకు గృతియిచ్చెనని. ఇప్ప... 
వలయును. అంత పండి లేందుండు సూరి వ్యాక రణంబును దొంగిలించి సంస్థా నాధిపతికి6 

గృతియిచ్చిననుట కుజీరుండు దారీదర్యి బాధను గచేలునియింటికి6 నన్నమచేని వెంటే 

యాదోంగ సొమ్మును నొకగొ పృరఠాజకీయాధికారికి. నమ్ముటవరటిది. ఇంతియ గాక .. 

నూరిగాశే కం. ము నుమదుపజ్ఞ ఖిసచుందనరిన వ్యాక కృతిని... ఇత్యాది వాక్యంబు. 

లతో. 'దోను మొదట సంస్కృతే ములో 6 జేసిన వ్యాకరణగంింథములు చెనియించితినని 

తెలుపుచున్నారు. కాన నూరీ కృత మెన , సంస్క్ఫృతగ 9౦థంబునకు మరల శాస్త్రుల 

నారు చేటునూటలతో స 'సంస్కృతేముచేసి గాని శేకదో ౦గిలించీన కరర లోను 

మొదటను దాను రచియిందినట్టు నూచించునట్టి పంచమ శ్లోకంటిలను బూర చేసిగా 

నూరీజీవితకాలములో సంస్థా బాధిపతికిం గృతియిచ్చిరి యని చెప్పవలసియూండును! ఈ. 
+ 
ర 

' 



590 'బోలవ్యాకోర ణా. గప్తార్థ పీకాళీక్రో, 

యంశం 'జెంతని జంబని నమ్మఃంచగియున్న దో నిమర్శింపలగా బుగ్ధినుంతులశే విడీచెదను,' 

.. వాగనుశాసనుండు సంస్కృుతంబులో రచియించిన యాంగ్ర వ్యాక రణంబునకు'నాల ధక 

బచింతామణి యనియుంగృవ్మమార్తి శాస్తుులవారు. గీ ర్వా. భాపలోే జేసిన యాంధ్ర 
ళు 

వ్యాకరణంబునకు హారీకారికలనియు6 'ేరువిందుము:గాని ' సూరీగారు "ప ద్యాదులలో( 

దాను స సంస కకే భామలే వచియించినా౭డ నన్న యాం భ్రవ్యాకరణంబునకు ' నోనుక' 

రణం శేసుయుంచిరో బాలవ్యాక రణ స్టపః ద్యంబులో౬ జెప్పిళోనియుండిమన వీనులకు విం 
దువేగినవాభక్నార శరీ. ఒక వేళ నయ్యాది నా మరూసం బులులేని వ్యాకరణం లై. యుండవ 

| చ్చును, హరిశబ్దంబునకుం గృవ్మమూర్ని యర్ధముగాన గృష్ట్రమూర్తి శాస్తు)లవారు చెను 
దం 

రచియించిన కారికలనియు మహాఖాన్యంబునకున్న హారికారికలతో. సమానములని యు 
“నూచిందుటకె' 'పహూరీకారికలని శేషార్థ నామంబుంపయడి నది. మజీయు *అదియీ ' హారి 

ట్టకృత మై యభధర్యణాదులచేం చేరా నయబడిన కారీకానళియైన పక్షమున6 జిన్నయ 

నూరి తనవ్యాకరణములో 'నూ[త్రములన్ని టిని హరిభట్టు కృతగం ంథమునుండి బోొంగిలించి 

తన-ఫేరట( బక టించినట్టు స్పహ్ట మగును , అయినను మూలగ ంగములోే 6 జూప యబ డిన రు “ఎలు 

అక్ష్యుమాలు కొన్ని యధర్వణా చార్యుల శీవలి మాధుని క గంథములోనివి - యగుటచేత 

క వ్యాఖ్యాన ముమాత్ర 'పుకాక మూలగ్భన్స్గ ముసహీ త ముకృన్ణమూర్షి కాలస్తు్రంవారే రచియించి 
న 

“శేీవరాయని పలువురు సం కేహపడుచు న్నారు. అట్టి గ్రంథమును రచియంప6గల సామ 

స  స్థ్యమావిద్యక్కేవికిం గలదనుటకు సంటబేహములేదు.” అని రాయబహమార్ పీశేశలింగక 

కారు ళిష్టు కృష్ణమూర్తి శాస్తులవాలే యీ వ్యాకరణము రచియించినట్లు తమ రచి 

' యించ్లిన కవిచరికి మన, కృష్ణ యార్తి శాస్త్ర ల నారి జీవిత మును (వాయాునట్టి ప్రకరణంబు 
న. లోందెల్చుచు న్నాను. ఈకృస్ణృమూర్తి శా స్తుంలవారు సక లళాస్తాధ్యయ నంబొనర్చీసంస్కృృ 

ఈ ఫావలో యత్షోల్లాసమను కావ్యంబును, నల్ల వీపల్ల వోల్డాసము మదనాభ్యుదయమును 
భాణములను, రామాయణక థను చెప్పు న్టుకంకణబంధంలుకు, ఇ హరికారికలను, నీలశెల 

“" సూధ్టీయ మును; ఆంధ భోవులో: సర్వకామదాపరి- ఇయ నును జేంటా చలమాహ్మ్యామును, 
 '"ఫీకారణ్యమాహాక్మ్యమును, పంచకం తేమునుు, వసుదర్శిత వ్యాఖ్యాన మును రచియించిరని 
"ఈయ సజీవిత లేఖన (పకరణంబున(6 కవిచరి(త్రలో సే (నాయంబడి యున్నే ది, సంస్క 

“శారద శానలయందు వరవర వయ్యుటు దాటాక ్యోస్యంనో.. దుల 
వ. 

‘yy hoy క “ / Hy sé yer | బీట్ ఓ శీ 

"4 దూంగుచున్న. 
(॥ 
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లేని నూరి ద్రవ్యయు న ప్రహరింపవలనినంత యాపవస నకసరంబులేకు గాన చూరిగాకే 
యో నున నాకర శింబు జేరింగించి (ప్రక క టించికొంట నిశ్చయము, 

ర్ (గంధ వాల్ రిక్తి దిగి యి కోను స్టాంపు రాక న్యాయ ౦బున వి మర్శింత ము గాక 

సంధిపరి-బో ౨ (19) నూ వేమునొస్త *చంవోయి” యని శాస్తురిల్ర నారి వ్యాకర 

ణంబులోను (గ 
0 ౦దోయి యని సూరివ్యాక కరణంబులో ను నుదాహరింపంబకిన జేవంబని. 

యావజలో (6 జెప్పితిని. ఇప్పటి (వాపంచిక జ్ఞూసంబుక( దక్కు_వ యనుభనంబు గోల 
శాస్త్రుల వారు (చందోయి” యని యువా వాహారంప6గా, నట్టి యుదాహరణంబు చదివి 

ప్ర కొకళాలలోే నాలధో 

పాధ్యాయుం డై చౌ కిక జ్ఞాన ంబునC6 బూర్జుం డేన సూరీ గా రాయుదాహర 

పాఠశాలలోని స్రాటంతు నవ్ర్వునుకని యెంచి చెన్న ఫురిశాాన్ర 

ణంబును: జూచి 

తీసివేసి (5 “ందోయి” యనిబహి రంగము గాం జనువ(దగిన యు దాహరణ కురా దిద్ది నట్టులం 
మ లు 

స్పష్ట్రపడంచుః న్నది. 

6 షో శష్టాద్య(హ్రైస్వతో నార్గ వీందుళో పో ద్రుకేస్య! విచీకాయటూానస స్మచాత్మ 

ద్రుకేస్సం శ్లేన ఖాక్చన | - 'సంధి-పరి; ఈవన్యూతంబున (ఇక. ) అయీ, అనుకెంకుశేబ్దములం 

ఖం. దుందప్పం దక్కిన శేజ్దంబుల సునటి (హాస్య ముమీో (ద నర్గ బిందు వుండవని కా స్ర్రగారు 

రా అ చుండు-ఆ ఫ్ట దప,6 ది 3 హస ఇయ, అంట చు ను ద్దంబులు, ల కప్పం దక్కినశబ్దము మొదటి (ప్రస్వము 

ముదాహరింప( బడలేదు, ల 

భూరి? శే వ్యాక ర:?0బును సంగ హీంచియీయాన సారీకో రిక లను జే సనపమమున' 

మాండు దాహాచణం ములలో నొకదానినివిడ వరు. శ్లో, విశేకాటదుడూకా, నాత్మ 

స్మదోస్స ం-శేహ భాద్ద్రుకకా అనియే రచిందుకొందుదు ః 

అనుర్చీన పదార్గములో నత్త జేలు పెట్టుట. సలభ్గముగోన. వారికారికలనుబను 
a 

వుకొనిన తర 'షకేనె నెనే జ్ఞా నొ ఖివృద్ధి చేతను చుండు! శబ్దము జేర్చంబ్తది బం గారుదొరకేన 

త ర్వాతం డంకపు6బొడి యాపసమోగెంచుట పశ్యత వారునికి' సుకరము ' గదా! 
| 
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రక్త. ఇోలప్యోకరణగప్తార్థవమీకాకీక 

7, ఫ్లో! ముగంతసర్వనామాయేే | షీ డ్రీసకృగ్దా కు భేదనై కః సత్రార్వపదకః కోర్మధోర 

మయోహ్యాత్రద్భృళ్య లే![సమాసపఃహరకారిక ; ఈకారిక 'బాలవ్యాక 'రణసమాసపరిచ్చే నము 

లోని (నూ త్రమునమవ సంస్క్ఫృశేము: బాల-సమాస- (5ొసూ- (41కర్మధారయంబ్యు తిక 

(గ్రీసమముగంత ధాశుజవి శేవణ పూర్వపదంబయి యుండును. అని స్యూలీము కారిక 

లోనున్న £ సర్వ నామాయే” అను శబ్దంబునకు6 చెబుంగున్య్నూత్రములోని (త్రికశబ్దంబాం 

(ధ్రీకరణంబు. (సర్వ నా మ-అయే” అని (సర్వ నా మాయే” అనుపదంబునకు 

భేదము. ఆ, ఈ, ఏ, అను మాందువర్శింబులక6 (గ్రమంబుగా సంస్కృత సంధి చేసినచో 

(ఆ. ఈసీ (సణముు ఏ ఏ-అయే  (ఇటనయాదేశేము  'సర్వేనామములైన 

ఆకారమునుు ఈకారమును, ఏకారమును, బూర్యపపము గాగలద కర్మధారయ ముండు 

ననియర్గము, 

ఇట ఆ ఈ ఏ, ఆను సర్వ నామములనుటకు £6సగ్వే'నామారె ఎ” అని గ్రంధ 

2 . స * రాజ 9 .క ర్థశాస్ర్ర గారు బహు బ౫యాసముతో 6 స్టిస్టైన్ధము గా సూత్రమును ర ఎయించీస తి 

బుధులకు స్పష్టృముగాందోయచుండు, 

" ఇటస్థితిలో నూరి గారు ఆ ఈ వ, అను సన్వ నామంబులు (తికంబునా6 

బడు”అని (క్ర సూూత్రముగా రచించి పెని ేనువాసీన (గ్) సూత్రమును. జేసెను, 

శాస్త్రులు గారుగూడు నిట్లు ఆ. ఈ ఏ లకుం (దైకసంజ్ఞ యుంచిసాంస్కృృృతిక 

సూ తమును రచించెేని చెనింజూాపీన కి స్టృకల్పనయపసరములే గుగ దా! సూరి చేసీన జాల 

వ్యాకరణము నే శాస్ర్రీగారుచూచి సంస్కృతము చేసినయెడల ఫౌకర్యముగానున్న (త్రిక 

సంజ నుమాని సర్వ నామాయీ” అని కి వపదంలు నుపమోగిందుకొను'నా! ఎప్పటికిని 
ఖ్ ౧౧కు 

నుపయోగింపరని పొమహాలకుసయిశే మియ్యది తేలిసీనవివయంబు, కాని సూరీయుంచిన 

_ తకసంజ్ఞకులూడ శాస్త్రులవారి ల్లోకరచనామాగ్గ మే. కనుసన్నచేసినదని యెల్లరక( 

 దోయకమానదు. న్లో! బహుళం జ్వేసర్వ నామా యేగసంయోగినోహలః। ఉఊక్ష్మత్రయా 

॥ . | కరా స్వా చ్చోటో ప్రా సో చ్చతిద్వడ్ దోశ. సమాస--సారి కారక : (బాల-నూ, 

౧౪ ౧౫). ఈ కారిక యు _ర్హ రార్భ మున కోగ్గము_కృత్మ హొస్వ్టం బసుస్రారోో క్రత్రయంబు 

మాంయిఆనలా, ఆ ఈ, ప్కలమోండిచోటు'నోత్వంబునక త్వ( హ్రస్వ ంబలువి భౌ నగు 



అనియీ కారిక లో బోగి ంపయిడిన్యతయశబ్దం బే, ఆ ఈ, వృ లకు? (దక సంజ్ఞ నుం 

పవలసినదని సూరికినుప జీశించెనని నాయభి ప్రాయము శ్లో॥ అదీ బేళ్స్చర్వ నామా న్నన్ర్రి 
కా ఖ్యాఃక ర్మధారయః। తిక ధాతు స్రీ సదృ జ్యూ! నంత ఛేదక ఫ్రా పూర్వకః! అన్ని ఆ ఈ వల 
కర్యవిక సంస్థనిడియేక న్యూ త్ర క్లో కమురచించుకా ంటకాస్తులవారికిన సాధ్య మెనపనిగాదు, 
ఈపసందర్భ మున మాకు ఒఅర్థోక్వీవిధో యోనిరన్యచ్చా యాయోనిశ్న ౫ (అధికరణం 3అఆ 
థ్యాయః 2నూ( త్రం 7) అను వామనసూ[ క్ర పకారంబున స్వయంభువై న మొదటిక వీ 

ఫ్వరునితోన నీడ నాధారముచేసుకొని ఆండవవాండు కవిమ్మున్యుండంతకం చుం గొంచె 

ము మెటుంగువెట్టినరీ తిని జెవ్పనచ్చుననిన వామననూూ తౌభి పాయము స్ట్రప్రికివచ్చు 
చున్నది కాన లైన్మూత ప్రకారంబున శాస్తం లవారి (వాశకె శెల్రీ యయోనిసంభవమె 

కద్ధ మైన దనియు చిన్నయసూరి వాతఫ్టు క్ యన్యచ్చాయా యోనిసంభవమెసంకీణలా 

మైనదనియుం దత్హ్వ వే త్తలకుం కల్లను. 

(8) ఖో కృంగారభూషణము కే ధుతాదపిపకోదు9 68! హరికా. 8 అచ్ 
సంధి, (బాల. నూ. 21 కొన్నియెడల (దుతంబుమోంద నకారంబు గానంబడియికి 

న్లో! (వ్య లేకంలాండ్యజువురు; నముఖ్ స్యాద్ధూర్వ హేరితం!! హరి. (కియా. 2 (బా 
ల, నూ. 8. లకొారంబునకు చొటు పరు, నము. ల్ల (రాట ర్యస్యలో పస్ఫ్యద్యా 

తిర్యగ్గడవాచినో ః| తయోర్బృహు లే త్వ స్వే కత్వం( ప్రధ మేవస్టిధూర్వహ 8|| దీనికి సరియైన 

బాల (కియా. నూ, 24-25), 1 పూరోం కృ క్షంబేన శా(స్ర్రీ కృత నూతి న్లో కంబులలో (దు 

తంబుమా(6ద (దుతంబుండుట శృంగారభూపుణుని మతంబనియు, లకారంబునకు డుజా 

దులగుననిన యిత్యాదులు ధూగ్వహునిచేం చెప్పంబడియెననియు, నాయామతకర్తలుడ్తా 

టింపంబడిరి , సంస్కృతే వ్యాక రణశళ్యాస్త్రమందు బహుపరి(శ్రేమగలిగిన శాస్తుులవాకులో 

పశ్ళాకల్యస్య” (తి పభ్భతిషుళాక టాయస్యి) ఇత్యాది సూ. క్ర ములయందు నాయా 

ముని నుతేంబులు వెల్లడించిన పాణిని మహషి కా శెలిచయూచి యాం! శ్రవ్యాక రణంబునందు౬ 

'బెనింజూా పిన మతేక_ర్రలనా మంబు బుథ్లాటించిరి. నూరిగారీగంథమే యాయనకు గతి 

యయ్య ే ని తదచితేసూ రా తేములభో లేని నామంబు లుస్టైటించుట యొబ్టుశక్యంబగును! 
ఇస్ర కృతహరికారిశలను జూచితన వ్యాక రణంబును రచించి నొరనియనుకోంబడిన నూరి 

గాచేల యీూవుతగ _రలనొమంబుల స్వీకరింప లేదని కంకింతురేని య నామంబు లననస' 

be 

es 
ధంబులన్న తీలంపునను, (స్రుకసాంకిత్య మైనంస్సున సంస్యృ్యృత్ గ్యాకర ఇక ము. మిక! ల్ని. 

. 



um 
జ శతి బాలవ్యాకరణ, క గువ్తొర రవ) కాశిక. 

_యనుభవంబులేనందునను నట్టు నేయనై ర. ఇంతియకాక యాదెళవియైన వాల్మికిమవ్వ్వ్సు 
నికి (మానిషా దే 9) తిన్లా క ౦బుపోలె. దనంతటనే తనకీ వ్యాక రణంబు న్నురించినదన్న సం 

గతిని సూచించునట్టి (గంధాంకేపద్యంబులోని ఒమదుపజ్జ” శబ్టముయొక్ష గ్రావా _స్పవార్డం 

బునక్లు లోపంబు నలిగినదో స్వకీ రీకింగూడ లో పంబుగలుగునన్న కారణాంతరంబుల్స 

గాడన ేకులు పూర్వులు వ్యాక రణకర్తలున్నటు త న్నామంబు లుదాహరింపక యుండిర 

నియుం దోయచున్న ది, కావున నూరిక్ళత( గంథమునకు( బూర్వనుందే య నేక పావీన 

, ఖ్ గా వే మ నా ఈ ల నయ నదీ | : (గంధక :రృలమతంబులు (శ్రద్ధతో జెవి శాస్త్రులఐ రుస్వ(గంభంబును నొనరించునటులు 

నూ(త్రేగత తన్నా మంబుళేచాటుదున్న వి. శో ((పరుషోవాస్వ రూ ేణ।! (పథమాంతో 

RD, ng nd వాంవి యష్. పరిస్టతా | కాకాసంబొధనీచాపి| వహ్యావ్యయేక ర్మధారయే | అవశ నాస్థకేశట్దే | ఇతిళ్ళం 

గారభూపషణఃో , ఇత్యాది కార కొౌొంతరములయందును ళృంగారభూపష ణాది వ్యాకరణ 

కర్రల మకము స్పష్ట పబుప(బడుచున్న ది, 

(9) శ్లో॥లోటొస్యా న్లిజ్ వ్యతిరేశే స్యాల్ల కా రాఅ త్రవణ్మతాః॥ (2) వో! అనుబం. 

ధోల్బటిక లజ్ (త్రజిత్యదుతోభ వేత్ 171 (హరి. కా. ఇత్యాదికారికలయందు లజ్, కలజ్ 
నుజ్ , పడుజ్,, ఇత్యాదులు హల్మా(త్రమెన జకారమే యనుబంథనము గా. (ఇద్వర్లము) 

గలవి హరిశారికలయందు , (గహీంపయబడినవి, ఇట్టి జకౌ రాదుఅయందు (అను _క్షమన్య 

తోగ్రావ్యాష్" అను న్యాయంబునంజే సీ (4హలత్య్యమ్ో అను పొణి నీయ నూ త్రమన 

నిత్సంజై 'విధింపయబడుచున్న యది. కనుక నిక్సం సులభ ంబు, చ్యాలవ్యాక థణమందు 

లజ్స్ కలజ్క్ నుజ్సి పడుజ్సీ అని యిటు లికా రాంతములుగా (గహింపంబడినవి, ఇట్లు 

పెనిజూ పినలదొదులికా రా ౦త త్వరహీత ంబుగా శాస్ర గారు (గంభమందధున్వునికా రాంత. 

త్వముతో నూరిగార్మి గంధమందును గానంబడుచుండు. ఇట్టియంశమునుళా క్రి గార(గం 

ధక _కృశ్వంబునే (ధువపజచుచున్నది. (కియాపరిచ్చేదములో సయితము నుజ్” మ్జ్ ౩ 
అనీ యిట్లు జకొ రానుబంధముతో డే యుచ్చరించుచో. దత్సమ, పరి. నూ, = (బిల్లి 

'మునొద్దనున్న ఒజిత్తు బిందువూర్వంబగో ననుసూ (తేంబున బీ ందువుగలిగి చయూడంను 

చూడంమ్మి" ఇ త్యాదివిధంబుగా దుష్టరూపంబులగునని ఖీతిల్లి యావణకాకంబులు (జి? 

శక్షాతమరై లైళీత్తులయ్యె చేని యట్టిదోనుంబు రానేరదని యయాహీంచి నూరి గారీట్టు! 

చేయ ట్ స్వష్ట్రమసమన్నృి ఇయ్యది నూరి గారి పాణీ నీయ వ్యాక రణమందలి (శుతపా 0 



హాకీ ర్స్ కది చ్చేదము. 
భి RO a 

ff re 

- డితేంగంధ ము టు న్ప్రగంధమాను జాటుచుండు, నుక్ (రామునిచెతను నిక్ (రామునిన్సి నక్ (రాము 
నకు (కుజ్ క నకు (క ల(కులు ఇత్యాదులయందు సంస్కృత వ్యాకరణ సం(ప్రదాయానుసారం 

“గాం హైం స్ట్ " ం గ నౌ బుగా హలా త్రమే యనుబంధముగా నొనరిందుకొనినందున “హలంత్యమ్? అను నూ 
త్రేంబున నిత్సంజ్ఞ రాణా _లోపంబుగలిగ, ఇట నుజ్క్ మిజ్, యని యుచ్చరింప బె నేని 

9 (6జి అను సముదాయంబునకు చేసూ గేంబున నిశ్సరజ్ఞ గలుగునో తెలియకున్నది, (ఆప 
చ 7 చేశేజనునా సీ క ఇత్ అనుసూ(తంబున నొకచేళ్లని కారంబున కిత్సంజ్ఞవచ్చుననుకొన్న ను 

నుప దెశాంత్యము గాని జకారంబున కేవినమున నిత్సంజ్ఞ సంభవించును! (౬బీత్తు పరంబగు 

నఫు డుత్వేంబున క తంతగ్యు , ననుస్నూ తంబున నే జిశేబ్బ మునక నిత్సంజ్ఞ యున్నట్లు 
తెలియ బడునందు శేని యిది యిక్సేంజ్ఞాను వాదకంబుగాని. వ్రిధి సూ తేంబు కానేరదు. 
(పథాన మెనవిధి ననువగించియేక దా! యనువాదస్నూతేము సారకంబగను. కానే 

థి 
పొణి నీయ ంబున ఉఆడిర్డి టుడనః" ఇత్యాది సూ త్రంబులు వణకాసంఘాతంబునకు 

నిత్సంజ్ఞను విధింపంగారచియింపంబడినవి, ఒకనికి, రాముడని? నా మకరణముంచినపీదప 
6 రాముని రావింప్రమా” యనిన నర్భమగను గాని నామకరణముచేయ” యెడ ఇటు 

య 

తెలియును. నా మకరణయిఫాందన మనుజుండుండు నా కనుక నితృంజ - విధించు 
|| 

(= 
య ల న్యూరతీము సూరిగారికి నావశోక్యము, ఇట్టి భావంబున నే ఉనన్సువో, కురి త్యాదావనువా 

జే కథ ముదిత మితి చ్చేన్న; వ్యాకరణాంకలే ఏహాముదిళ్సంజ్ఞ క ల్వే నాదోషాత్” . 

అనియణుత్నూ (త్రై శేఖరంబున కేంకించు కొని వ్యాక రళాంతరం బీక్సంజ్హను విధించినట్లు షా గ 
సమాధానము (వాయంబడినది. అయ్యదిసంస్కృృత వ్యాక రణంబునం గాని మటీయెచ్చటం 

గాని గగనకు సుమంై కాని రాదు. అందుననే నూరిగారిట్టి వ్యాకరణంబు రచియిర 
చిరీయనయగా సంశేయమ్మగువున్న ది, కాస్త్రులవారి పక్న్షంబున? ఎదని ంజూాపిన వణ౯ా 

కంబు జిళ్తులయ్యె నేని విందు ప్రూర్వంబు లై చూడను చూడంమి” ఇట్టుదుష్ట్ర రూ పంబులేల 

కాకుండ? నని శంకింపవలదు. “అ శ్రజిత్యదుతో' భవేత్ ” హరి, (కియా, 7 (అ త్రధాత్వ 

గ్గికాశే జీతిపరే ఉతఅద్భవేదిత్యర్థిః). ఈథాత్వధి కారమందు జీత్తుపరముగుచో నుత్వమున్ల 

కత్వమువచ్చునని డల త్రి శబ్ద ప్రయోగంబునంజేసి ధాత్వధి కారములేని చోటనే జిత్తుబ్యి 

బిందువుండని తేలియునది, ఇట్లుండ. 
లే. గ! [| 

దువూర్వంబగునని స్పష్ట మగుదుండు? గాన 

నశ్వా స్త్రీ వ్ర్రీయభూగ్గయ చిన్న నూరి గాళేల (తొశ్కె నో వింత గానున్నది, 



రలీరే బాలవ్యాకర ణ గుప్తార్ధహీ కాళిక, 

10 al తన్ధ ర్మాదిషులేడాకీ | శాపసం( సార నేవిధా | లోట్నా్యాల్లజ్ న్యతి 

నయ? “ఆం 3 MN చ శే 'లేశేస్యాల్ల కార అ కవత sll [హరికా-(కి. 1} ఇట్టుతద్ధర శ్రదులయ ందు లనట్టియు 

ఆశీరాదులయందు లోేటవియయు6 బాణి నీయ( ప సిద్గ ంబ్బులై లేళ్ లోట్ొ లకారంబులను 
ఎ హూ, 

శారి గారు. స్వీకరింపలా నిచ్చటి “తెలుంగసూ తీ ములందు. (గమంబుగా దీర్గ లక్రా 

రంబుల కె యింతదూర పర్యంతానుధానన మేణయని యూకహొంచి లాట్టనియు, లూట్టని 

యం _ాశీనళ్యాస్త్రక_ర్హలశేత నాదరింపబడని మార్త ౦బు సూరిగారు (దొొక్కిరి. వీనికి 

సంస క్ర్రకే న్యాక రణంబునందు నింతటి( గ్రంథము చేంయగలిగి నంత యనుభన ముంజెనేని 

చీర పరిచిలే మైన ఫ్రార శ్యాస్త్రమాగ్స గమును విడునరని నానమ్మకము. 

11 $l ఆర్యా! నిడు నడు కడు చిబుగుజబుగత | డజయో; (పాణేపరేతు 
tn 

భూదాన 8 | గసడదవా। పరుహెణాం | పరతః (సథమాంతతిస్తు బహుళ ంస్యుః॥ హర్రీ 
షన! 

కా. సంధి. ౫ శో. ఆర్ధ్థము__ోకణు, , చిటు కడు నడు నిడు, శబ్దముల వ డ్మ 
ంం 

ల కచ్చుపరంబసనపుడు ద్విరుక్త టకారంబస”(బా, వ్యా. సంధి, ౧౧ నూ ఇయ్య 

ధు ధి శ లు ్ర wn Pa ఇ ది పెనింజూపిన శకపూంర ప్రర్ణయున కర్ణము ఉదా, కుటు _. ఉసురు =క్షుట్టు సుర్రు; 

చిజు _ ఎలుక =చిక్తులుక) ఇత్యాది క్ర మంబు గా, కుజుచయైన యుసురుగాడ్పు, చిటు 

శయన యెలుక; ఇ త్యాదిక ముగా గర్మధారయ సమాసముదాహరణము. అరము_ 
రా థి 

4( పథమమోందె పరువములకు గ సడ దవలు జహుళముగానగు” (బా వ్యా, సంధి 
అ. 
౧౨ నూ) ఈనూూ[త్రేయు చెళ్గో కముయొక్చ్క._ యుత్తే రార్భమున కాం ధ్రీకరణంబు 

డొ 

: గా దులు వాండు,. ,కొై | వాడు ల | ఇత్యాదులు 

వాగు కొకు న్యస్త పదసలంబు లుదాహగరణంబు, 
ధా 

గ 

ఇట్లు ెనంజూపీన సూతన్హో క ములోని పూ ర్వార్గమున కుదాహరణంటబు కర్మ 

ధారయ సమాస స్థలంబనియు, ఉత్త రార్భమున వుదాహాగణంబు న్యస్త పదస్టలంబనియుు 

_గరతలామలకం బై తెల్పనుస నన్న దిగడా! ఈన్లో క కపూ ర్వార్భ నరా త్రము “త వ్ర జె 

ప్పంబో ఫ్ర నట్లి కర్మధారయ ప్రకరణ స్నూతేముల నడుమను (బా. వ్యా. నూ, 27, 
pe 29, ల జకింప(దగ్గది మైనను, కటు, ' దిటు, కడు. ఇ త్యాదిశబ్బంబులును ట్య 

ఫడదనాలి అను శజ్ఞంబును లఘువర్థ స్లభూయిస్థ ంబుూలసకుగజే సీ యనుస్ట్రప్ శోకమయులోో 
m 



నీమెడ్సుట దుఘుకాటరిబును విరసంబునని తెసిసికొని ఛందోనిరోళంబున సమాస ప్రకరణ 

భంగ దో పమునకు సహితము తల యొ కాస్తు)లవా రిట'నా ర్యావృత్త ములో వ్యస్తృ 

సమస స్ప స్టలంబులువిపాయంబులు గాగల శకున (తీములను దేజసి స్ట మిరంబులం బొ లెంజేర్చ 

వలసీనవారై ది, సంధి(పకరణ మంతయు యణాపూర్యముగా ననుష్టువ్ శోక మయ మె 

యున్నను నియ్యది యొక కటియే భందోనిరోధంబున నా ర్యాన్బృక్త్ర ముగారచింపంబడియె. 
వ్యస్తస్థ సలంబు ల క్ష్యుంబుగాలల గ సడ ద వ విధాయక సూత్రమును, సమస సలము ల 

క్యమగాంగల టద్వయ విధాయక సూ. తీమును6 తను (పకరణశై న్ శెలింబటి ట్రై యన్యోన్బ విరు 
ధ్రంబు శై లెనను (గంభకర్శకు ఛందోనియమంబున విధిలేక్క గస డొదన లున్కు నిడు, 
నడు కడు చిజు; కుజువర్గ్ణ మ్ములును లఘువులు గాన, సమరసత గలిగించి రెండునూ. 
(త్రేములు నొక్క-యా ర్యావృత్త ములో బొనుపలా. గక్కు_జీతిం జెందవలసివ చ్చెనని 

భావము! ఈన్లోక(క్రమంబున'నే (ప్రకరణవిరోధదోప.ంమినకు బద్గు లై సూరి గారుకూడ్క 

12__18 సంఖ్యతో దమ న్మూత్రమ్ములను బన్నుచున్నారు "ధందోబాధలేళ వచనళ 
య్యతో సూ(త్రములు (వాయునటి సూరి గారికింగదాద "చేల యో ప ళరణభంగదోపము 

నకు బాల్పడవలసిపచ్చెనో కారణము గానరాదు, హా! కారణము గానరాదనవేలి కొ 

రణము బోధపడుచు సే యున్నది. ఛందోనియమంబునంచే సీ యా ప త్కాలంబున మరా 

దందప్పికంటకమార్ధ్యంబునంబడిన శాస్ఫులవారీ సహవాసము చేసినచోగ దాను లోక 

కంటకుండనగుదునన్న యాసంగతి, యథ గో దేశీప పక గాహీధమె యమాయికుండెన సూరి గా 

రికి ణెియకయే ముట్లానర్చినట్లుబో గపశు నున్నది. పీనివ్చ కషపాతబుధో త్త తములా రా |శోొ 

ర్యచార్యపదంబులకు నా దివర్షంబునంగహూవం బో(డిమిగల యతిస్థానంబుల భేదము గాన 

రెకున్నను, వాడిమిగల (ప్రాసస్టానంబున భేదము బయల్పడక మానదుసుండీ 

కాంబట్టియా(గంథమ్ముల యుత్స్ త్రి పౌర్వాపర్యంబు చదునరులే భావింతురుగాక! 

12 నో ఏ వేలడడాదయః క_్రరృకర్మణో; స్స స్పకర్మకాశత్ పరస్మాత్క 

రర్కి పడు జ్ఞృమబంగస్తు కర్మణి! హరి. (కి 

లకాలాదులు సకర్మకంబునకుం కరక ర్మం బులధినున్కు లాంతికిం గ రయందు' 

నగు, (బా, వ్యా, (కీ ప, సూ క్రి 

చ “పనా క్ర లోకములోని ఉపరస్మాత్ 6 అను పనమఘమునకు సక్షర్మకధాతువుకన్న 

నితరఠర మెన భాతువుకం కే, అనలా నకర్మక థాకువుకం మైల గర్హర్థమందు లడాదులగు! . 



స్ట లవ్యోకరీ ta సప్పార్థీహీకాశీ క్రో 

. ననియరేము. ఒఇటసకర్మకాత్ * అనుపదంబువో శే ఉఅకర్మకాత్ క అనుపద ముంజే 

ని చాసండుశాని. ఛందోనిరోధంబునంకే సీ శోక కములో నిముడుట వలనుపడకసందర్శ 

పశేంబున నట్టియర మిమ్చునట్టి, పరశేబ్దయు (ప్రయోగింపయిడినది. యనిస్పష్ట్రృనుగుచున్నది. 

. భిన్ననూరికృకనా శెలుంగున్నూత్ర మిచ్చట మిక్కిలి వింఠగానున్నది. సూ [త శ్లోకము 

లోని ప పరస్మాత్ 3 అనుచోటను (6లాంతిక్సి ననిలాతి శబ్దము (బతి బింబము గా 

నుండెడి. తెలుంగుస్నూతేము న ననన చూప మెనందున నిటనకర్మక పదం? బు నుపయోగించు 
కొనుట సులభ ౦బు, ఇచ్చట గీ రార సూ తాంధ్రు సరూతింబులలో నెయ్యదె మొదట్ర 

జనియించినచో క కుశా, గీయమకులకు నెల్లడికాక మావదు. చిన్న సూరి గారే కృష్ణ యా ర్తి రి. 

శా(న్ర్రీగారికంకు ముందునC దన వ్యాకరణమును రచియించుకొని యుంజెసేని (6లడా. 

దులు 'సక రక ంబునకుం గ _రృృకర్మంపులందును, నకద్మక ంబునకుం గ ర్రయందు నగునని 

యకర్శక శబ్దంతో. ఒలకర్మణిచ భావేచాక ర్మశేభ్యఃి ' అను పాణిని నూత్రవపవోలె 

ఛాశాళముగా సూకి మును నిర్మించుకొనుం గాని యటుగాక శాని పుడకర్మకళబ్దమును 

ఫరన్యూతములో న పయోగించినయుడ, శాప్రంగారు భవివ్య త్కాలమందు. దన (గం 

మ్మును దొంగిలించి యీసనూతమును సంస్కృృృలేము నేయున పుడు ఛందోనియ చుమున 6 

చేసీ. యయ్యో! శిష్టులెన శాస్త్రులగారు. తనన్లోకములో నకర్మకపదం బిముడనందున 

జొక్యం పడుదురని ముందే "తెలిసికొని కనికరంబున నొయనచేతికి. నరటిపం డొలిచి 

యరదించినరీతిని సూరిగారు స్వకీ య నూ త్రములో బరశీబ్దప రాయ మెన లాతిశేబ్దంబు 

నుపయోోగించు నా? 

శాస్త్రుల వా రియంచలి భకి వేత నే యొునరీంచెసేని సూరి గారికి గ్ర్వాణవ్యా 

కరణపటుత్వ ము కాక భవిహ్యుతా-_లమును సూచిందునట్టి యోగపటుత్వము సయితము 

యూాగించినదని నిశ్చయముగా నొప్పికొనందగును. ఇట్టి సూరి గారి యోగపటుక్వ మే 

. కాస్ర్రగారికి ' జరిగినట్టి ద దుర్కోగ కటుత్వంబుకుం గ్ ఓ బయ్యెంగ దా! ఓవోమక్ఞై 

' శిఖా మణుంలా రా! పెనింజూపీన హరికారి కా గంసమందలి సూ(త ముయొుక్క- - పొ ర్వాప 

: పర్యవిమర్శ నంబునంగూడ నాయన (గంసమె ముం దుడయిందచినదీతి . యిటులుస్పష్ట్రప, 

. డుచుండలగా6 దత్క_ర త్వము శాస లగా: దిమో దనే యొరయ గాన నూరిగారి సె? 

నట్ట శ్రక్కురలళ్య్వం 3 బ”.౨గక యింక "నేమి యొ టిగ-ని యున్న దో మీరే యాలోచి 

షంధ్రగు... . | 5 



ప్రీ ర్ల కేసరి చేజ హే be 

(18) న్లో! ప్రశలీగాన్మ ేతోడు జ్ స్యాళ్ || హరి, తత్స, మ పః ఫుంంగ 
మస మహద్వాచశమునకు డుజ్జస, చా. వ్యా, తత్స 98 నూ; 

2 మా నొ కాడ శే అ ws | (4) శీ దెడుశేళక్వె॥ హరి, తద్ధి. పః మానార్థంబున శ్రే కత్వమునం 
చెండువర్ల కంబగు. బా, వ్యా. తది.“ 2ర్ సూ, 

ల ఓ “థై: 

(8) నల్గాదిభ్య్యాగు ణేభ్య్ళోనః పే ర్యాదిభ్య షమి 
ననర్లక ౦బు గుణావచనంజులగు నలాసులకగు, E23 రాముల కిమివగ కంబ 

cM వ్యా. ఆగ, 

భఖ... el ne p9 జ్ ఆలీ 
వ 

శ్లో! వెన ౦జూాప్పిన సూ త్రన్లో క ఘములమొన్దను సంస్కృతీ వ్యాకరణ సర్మప్రదాయ మెచీం 

గిన కాస్సురిలవారూ “జ్యొప్ ప్రోతిపదికాత్ ” (ఆరా ౧ జన్య సూ ౧) కదా వ్ర్యీ (అ3 
౧౬ గా టల్ ౧ గా ఆలో శ్రా ల “ పా సూ ౯౧) సమర్థ నాం (సథమాద్యా (ఆ రోపొ౧ నూ లా) ఇత్యాది 

పాణి నీయ సూ( తేములలోని పందమ్మ్యంకశయులువో ౪ దాొమును బంచమ్యంకము లుప 

యోగిెంపలా నూరిగారు తవు తేలుంగన్నూ తములలో ప. షీవిభక గ్రంతీములు (పమో 
(5) — 

గించిరి. అందున “మహ ద్వాచకమునకు డుజగు” ఇత్యాది సలంబులంను హషీ విభకి ట్ థి (౮ అటో 
ష్ . Cf cg ణ్ వలన స్టా న్యా దేశ థావముతో (చి మహ ద్యావళ కద్దస్థా న మున డంబ్జస్క, ఇ త్యాదివిధంబుం 

గా నపాగ్గ యు సంశళవించి దోప. ముప్పతిల్లును కావుననే శకి గారి సంస్కృృతనూ తము 

లలో జాణినీయ వ్యాకరణ మర్యాదతో బందళ్యుంతే ము 3 పీయోగంనయబ కినని 
జీ లాగా క్ టో వ అట్టి పంనమ్మంక శులయొగ కల్బజ్ లో పెకర్మ శ్యధికరణే వ్య అను వార్తీకరఖున 

“పుంలిం గాన్మళాతో డుజ్ సాత్), అను సూ శమన [ఫు లింగమా వ్యూ ఫకమ 3 
(కమ్యడుజ్ స్యాత్ ఇ) అనగా బుం)ం౦గమస మళాద్వౌవకమును దాంటి శుష్హ సనని 

షా 
యర మై దోవ ము తేకపోన్రను. ఇ త్భాదిస్టలం బులమొస్ట (;పఫుంలింగనము స మరా వ్యావకము స్ట 
కంశు డుస్ధస”, నర పంక్రమిఎభ క్తితో న్య్యూక్రము. రచింపవలసినది కంకెవిభ క్రి 
సందర్భంబునంజే శ అ గశశేంబు 56 బరశకేష్టయు తోవ. ఒగ్చేళ హస్తీవిభ కిక సామా. 

ప్యముగాని యాన ఆ గర్యము గా) యము చెప్పినంమను [తహ ద్యాచమున స డర ఏ” 

ఇత్యాదులయంకు నువాద్యాచక సమీపమున డున కానిలేక మగాద్వానకము 

త్ర రాత డుజ్జ పని కాం యము సంవర్భవశేం బున నగువంచులేని య ముది యసమం ' 

67 
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రీ జొలప్నా స్టకీరణగుప్తేర్థ పోకాళీక, 

జసంబు. ఉన హీ బ్రశహ్మణక ంబంఇశ్యొదో బారిహ్మాంసమో స ఇద్రీజా అన్యదీయఃక'ంబల$ 

జ 

(వతీయ తే నవాచిత్రగుశన్దాత్ చృితగవీణా3 సమాప ఎతీలా నృళాూదిః (ప్రతీయ తె, 

. తాగా్వవోయ చేంతిన': న ల 
కింబహు నొ (_బాహ్మాస్యక ౦బ ౪8; చితా గావో 6 నున్యేతిన్వ స్త (పమాగోపి కళా 

పో ప  నూరేస, పొడ వమసోరవవల: చాహా ఇస(కంబల ఇళా నిష్టః అనిన హలంత్య నూక్సష్థ్థ్పపాఢ వ ఫ్ ను (1 శ్రి "స్య ఇత 

Cay ల్స్ ॥ ర్స్ ww Ed an 

చావసత్యేపి (పకరణాదె స్వస్వామిఫా నాది (స్రలలివన శం $కరసమో పొది శబ్ద ప యోగ 

. అ ర్ “న Bw ఆపు “ 9) Cr ్గ 

మంత రాసామాప్యాద్య (పతి తః తస్క్సపహ త్విఖాఎ త్ *' అనిన యచ్చటి ళీ బకత్న 

మువలనను స షీ నిభ కికి సామాఫ్యము మొదలైన యర్షము లక్యాస్ర్రుయ ములుగాన సంవ 

రృంపసేరపని యిటులు వ్యాకర*శా, స్త్రంపున మూసింపయబకుముండె లు. కానున సే 
గ్త్ థు లీ 9) 

(నాకుదమ్ముడు” ఇత్యాదులయందు నాసమౌ ప మున పమ్ముండు) షల ్య్యదివిసంబుగా 

సరము కొాసేనవని యెజు౦గునదె (ప్రకృతంా౫న నిదానించి మాయగా తేపుంగు 
డు , 

వి గారికి సంస్కు్వతే వానర ణా స సూూక్రములోని హు! నిభ కి (పయోగ ంబున సూరి గాగికి సరిస్క సీ ఫా సం0 

బున [శుతపాండత్నమె యుండనచు -నేవూకాని యావ్యాకరణము రచింపంజూలినంత 
రం త్ 

విృశుతపాండిత్య చాకచక్యం బుంజ సేరదని కరతలా వులకంబుగా. గానంబశుదున్నది, 

"మేమిటిసలం బులందు నూరి గారి వ్యాకృతిజన్మంబునకు స నూతృస్టానీయ మెన కాస్త్రులవారి 
రు @ యం — 

హరికారీకాసళి యిప్పలో కిల్ పగి యందున (ద మ్మలుదద్ధన౬ అనున్యాయ 6బున 

సడలుగా విపరీంప ఫలసిన నచ్చెను. వాస్తనంబుగా నూరి గారే యావ RS "రణంబును స్వీ 

య(ప్రతిభతో రచించినాగనిన నన్యారంున :ప్రమాదోధీను తో మపి అనున్యాయం 

బుతో సమాధానము నేసికొని మామానసంబిట్లి నోప,౦బుల వహ్హాటించి | పురో భాగిపవ bh ర 
py 

విం బొందలగా మున్ను సాహసెంపదయ్యె. కళ్ళి గంథపరిసనూ ప్రి సమయంబున శాన 

సార్వ "మ్మ్యప్రణీక మైన. మాతృిగంథము కాకి తౌళీయంచుగా దొరకి యందలి 

సార స్యంబును ంసక రృపర్ని శీ మంబును నొమనంబునకం వట్రలంగా (బ్రహ్మో నంద 

మగ్నతం జెంది జనో యే నావమశేచిదిహనః వ గయంత్యవజ్ఞ్య వజాం| జానంతి రేకి మపీ తోకా" 

ha ని క్ న ద ॥ తతి వైమయక్నః। ఉత్పత్చ తే సిమమకోపి సమూనన ర్యా! కాల హ్యయం నిరవథి ర్విఫు 

లావపృర్వీ” అని నుడివిన భునభూ తికని వాక్యం బెచట సందర్శ్భ్శింపలగా శో గ తను 

. గత్తికోలోకోనలో క పారమార్థిక 8| అటన్నలోపో కి కింబే సీ యఖార్థ్యంబును యాయ ఫలు 

నేయుకుండు లోక ౦బును 'సంసనోలాంగూలి 'న్యాయంబున ననుసరించి యింక ను(ప్రమౌ 
wee ఆళి 



హీకీర్లకపరి చే దము. సీ 1 స క. 
దంపడ కయిప్రుడు స్థూలారుం గతీ న్యాయంబున హీయంబును బరిహ రీందుటు ము నుపొ 

చేయ: బుశు బరిగహింమటయు. గలిగె వందున నన్యాతేం గాందితి ౨. 

(క్త న్ సగ్వ। తనదుగితః క్యా నైశ్యతిశే కేతువాభ జేక్ | ఉత రస్యకానో 
“గ 

దారీ థె ఆ * కంబుధాః శేచిమూాచిచే! హవి, (ప. ప, అర్ధము_క్వ్యార్గక ము (చుత పక్ళతి 

కముగాదు. వ్యతి రేక కార రకము నికల్పంబున ధు9త్యఫక్ళ తికముగసను, అన్ను పయు రక్తం 

య 

చెన కొనుధాతువునకు6 గి గొందజమరంబున గశబ్దము సర్వా దేశవుగునా, 

కం|| అనఘయిదియే టి పత మే! మనుపమదుఃఖైకులమగట నాధారములే ! కనుసం 

తానోశ్చేదం! 2 న(వేలెద కమభనాలో కముల తెరువుచన కొ! భార. ఆది. ౨ ఆ. కం! కాల 

డవిబబిదున్భాగము ల నూఎడకందిసిచి డస్సియున్నతని (శవం! శాన నెదంబరి తౌపము! 
జల్ 

దీణి(గం బెస్ వ్ చెనన్న ద్రిపననంబు ల్ భె, ఆది, ౪ ఆ. ఇతోోది (పయోగంబూలు మాచి 

న్యతిరేక క గ్వొస్థక ము వికల్సంబున (దుక పకృతికమనియు, పం! యో 'లంకస్తులు నా 

బనయగను శీవసహలు చెటపడు నూహ్ములన ట్ | సారిది ఇ కారముగరాశుక | సరి చేంబనయ 

య్యొనర్దసంఖ్య భరి త్రీ! అప్ప. ౨ ఆ. ౫౨ ప, గీ! చేశంజీరలైదు చె రడువశహోాలు! 
సెదంకజితుచేకటాకటి! వేయ కొనియెలయ, పు జేర్చుకయన నిట్ట | వజిలు(గొన్ని దీగ ల 

ఈ గ % a ళం నక 

గొళ్ళు || అస్బ,. ౨ అ, ౧౨౧ ప. ఇత్కద్యెస యోగంబులుకాంచి యను(_ప్రయు క్ష కవు 

గ కొనుధాశువునకు. గశబ్దా టే చెశీ వుని యు శాస్త్రీ గారి య ఫీపా్రాయ ము. ఈవమళతంబు 

బహులా క ణికులకు సమ్మత తేయుగాదు. అఆందునసే + చిన్న సూరియు నిట్టి య భిపాగియయు 

నిమ్ననట్టి తెలుంగుస్నూతేనూను దన బాల వ్యాకర: ఇంబున నె తికొని (నాయలేదు. ఈ 

సారి కాది కా సూత ప9కారంబున 6 జిన్న సూరిక్ళత నీతిచం(దికయందు? బియోగం 

బునుకాన ర'మికి నిదియే హెతునని తెే్యునదె, నూరీక కృతే వ్యాక రణముే సంగహీ౭చి 

శ్ర 
“సషటులు గొఖింప(ంజూలుదురు'! ఈక కారిక యొక్క-టీయే తమది శాస్స్రిల వారు 

శాస్టు)ల నారు కమ్మ గంథమును రచియించినేని యాఖా త్త మ్మునలేని యీాసూ[ తేమను అంట్ అది 

లు 
సూరిక ్ రణేగ్ళం: శయఘునకు( జేర్చి నాదియని యనిపించుకొనిరి యని యొక చెవ( బరవసు 

య రుద. 

బడినందులకు సెంతయు 'సంతిసిందున: న్నారము, 

బంధు లందులేని నూశాస%్తిలవా రీయేక కో కింబటియె; ను స్వసిస బంథులని సమ్మతింపల జీ 
Oo 



లీఫీ9ి బాలవ్యాకరణ గుప్తార్ధప కాళిక, 

ఓనసణగహణ పారీణులారా। ఈసారాంశమ్ములు. పదునాలుగు లోకంబు 

లె బుంగ శీర నీరస్వరూప భేదంబ ను బోలె గ౦ంసద్వయ స్వరూప శేడంబు నచ్చటచ్చట 

నంబజిచి యింక విస్తర ఫీతిని విరమించుచు న్నా శన, గ ంబుల పౌ ర్వాపర్య 

సంబంధము తెలుపగా నియ్యవియే పరిశీలనా పటిన్ధ బుద్ధులకుం బాలః నని "నేనెంచేదను, 

న్ స్థాశేస్వ శిమ్య నివే ' క్విని యుజ్యమా నా) వి ద్యాగురుంహి గుణన్నళ్తేర మాతనో త్రి, 

ఆగాయకు క్రి షువలాహకవి( ప్రకీశ్లే! గత్నాకరో భఎతివారిఖిరంబు రా శిః|_అ నెడి భట్ల 

ముర రికొవి వచన్యప్రకారంబున6 దనరు శిమ్యవిద్యా పి భౌనమాలమునం గీర్హి ముక్తా 

. ఫలమ్ముల నార్జించి రత్నాకరుల మగదమన్న గొప్ప యభిలావతోం గొందజు పెద్దలు 
శిష్యులనుగాని శిష్య కల్పులని గాని వేర్చంగా నట్టితలంపు నకు వ్యతిలేకంబున మునుఫున్న 

గరువుల నామభూప గారవము సెతేము కబళింపలగా నందనిజండ్లకు నల్హులు సాచి 

వారలు కాలవ్య త్యాసాది దోపుంబున నగ_స్య మహామునుల మగుదు మనశియుత్స హీ ంతురు, 

అందున నే పరమార్థంబుగా విద్యాదానంబు నేయునపుడు మస శా స్త్రఘులయందు 

సత్వాదిగుణముల నెంతో పరిశీలించి శిమ్యరూప విద్యావుతా౦ర్ణన మొనరింపవలయు 

నని యుద్దొో'పింపంబడియె, స్వారోచివ నును సంభన పంచమాశ్వాసంబున బంవ్మా 

మితం వహాముని గంధర్వుని శిష్యునిలాయ జేర్చుకొనక యుండుటకు గారణమేమో 

బు ద్ధినుంతులకు స్ఫురింపక పోదు. ప్రికృతంబున సమకాలికండై చెన్న ప్రురీవాసీయెన 

చిన్న నూరిగారు నియ మపూర్వకంబుగా విద్యను స్వీక రింపC గ్భహనమూ _రిశాస్త్రుల వారి 

తో మీళవింపక పోయినను శాస్తుులవారు కాళహ _స్టిలో ను గా(గఅ ప9సిదాస్తాన ముల 
థి థి 

' యందు నాస్టానపండితులు గానల గాలకమంబున నుభయులకు సమావేశ మెనదన్న 
య 

కింవదంతి' నిశ్నృయ మనందగు, కాని య శ్రేటీని నూరిగారు బాంహ్మః పండిత శిరోమణి 

యెడక్వేన ముతో నుంగెననుటకం కు సరనుండైనందున నుచితమెన వేవముతో నుండె 
ననుట సఆగతంబు, వీరి సాంగత్యసమయంబున నూరిగారు శ్నాస్ర్రీపృణీత-మేనహరికారి 
కలసంప డాయాంశేంబులు కొన్ని ధ్ఫువముగా వినియు౦ జెనని నాని శ్సితొఫిపోయంబు, 

_అశ్టేకానియెడ నీగ్ఫిభస్థకారి శా సూత్రములు తెనియగించుట సైతము సులభంబుగాదు. 

కా(బట్టి కీశాక్ర్రీ పణీత మన హరి కారికావళీ గంంథమును స్వహ_స్టపరహ స్ట సాహ్రః 
wl 

__య్యంబున నూరిగారు తేగింగించెననుట  విశ్వేసనీయముకాని స్వప౦ణీత వానంబక్తి 



కపరిచ్చేదము, కీక్రిర్రి 

కృతి నూతరిముల నాంధీ9కరీంచెననట యెంతమాతరిమును విస్ఫంభపాతిమగాదు. ఈ 
చాలవ్యాక రణ పుస్త సకంబు ని జంబుగాశ్నా స్త్రేనూరుల జీవితేదశీలలో-నే వ పీక టితవుయె 
చలి చెన్న పురీ "రా = జక్రీయకలాశాల ముందు నా ంధో్ఫపాధ్యాయుండౌ టంజేసీలౌకికజానకు 
గల సూరి గారు గ్రంథము ద్బణాదులవలని లాభంబు సెలేంగిననిళ పుణుంచుగాన 
శాస్తు)ల వా దీణోకములో మంచపుందొడుగరయొ వద ద్ధక్వే మున నున్నారో లేరో 
యన్న కాలములో నచ్చ త్తించి ప్రిళటించియుంవమ్చునని నాయ భఫిపాయ ము 
అట్టయ్యు దేని 9 (ప్రశ ళృతోళు 0 బయినయంశేంబునకును, (గంభథాంత మందలి యీాపశ్యా 

ధ్ర్ంబునకును, బరస రవిరో, సము ఫాసంగుననిన చో నటులన్యో న్య వ్యా భూతము లేనియగ్య 
మే న్వూరీ గాది యంత రామి దేవుని తాత్పర్య మెనట్టులు ప పద్యంబునకు వివరించి యి 

(గంధక రను సత్యసంధులి6గాను సరసకీ గి బంఘనిలగాను జేయుదముగాః!! పద్యంబు 
' సమోపమున నెదుట గనంబడుట కె తిరిని వాయంబడు, కం! మును మదుపజ్ఞంబ'స 

చుం! దసరిన వ్యాకృతిళి నో తతియుక కొంతం!| చెనిించి యిది ఘటించితి| నన 

యము బాలానబోభమగు భంగి 6 దగక్ -- | అర్థము-ఘున =ముందు గాం మదుప జంబసచు 
| ఇ 

కా ఇట (యై” గ మైన యుపజ్ఞాశప్టిమనారు. (పక రణసందర్భమునంజేసి ఫులింగమె 

న యుపజ్ఞ శేబ్టము. ఉధీరోవ నీసీజ్ఞ ౩ ప్రాజ్ఞః అకున మరక శయన (జ్జ క” అనలా 

బండితుండు. సూరి నుని యదమయు. ఉపణు (డన౮గాజిన్న సూరీయని యరము. ఈకబము, 
య ఖా థి (ద 

ఉపగహను, (చిన్న గహమ్ఫు జా సనది, (చిన్ననది) ఆ పొఖ్యానము, (చిన్న కథ ఇ 

క్యాడిశేట్టమాలనంటేగె డగ ౨ జరీ ar సికొనువాడనియు నపజ్ఞ శబ్ద సబమున కర్ణము; కళ 

ఇడి యుప తాగని చ a= శ ణము 
ఇటులుపజ్ఞ కట్టమున నకు భిన్న సూరియు, ~మోపముననాం డి తెలి సికొనువాయి ను 

నగద్య్వ్యయ ము గాన ([నదుపజ్ఞ ంబగుద క” నేననెడి 
యి 

పు దూ పకము, దగ్జరంజేరి తె”కొను చిన్న సూరి యనియర్ధమ 

శా స్ర్రసమో పవిద్యాగాహీ 
1 

నైన చిన్న సూరిని గలవగుచునని యర్గను, సెస్టస పండితుడైన కృష్ణమూరి రి శాస్త్రుల 

వారియొస్పను "మల్ల మెల్ల (జేరి సారికారీకల సం పదాయాంశేములను బొత్స మునును సగ 
కిందుటు చే తను, సనన వుము * పేను, నుభయవిగ ౦బులను పన్నును జిన్న నూరి యను 

కొను యయుక్ష యాగా నున్నది తేనరిన__ ఒప్పిసట్టి; వ్యాక్ళతిని నూ తతతి... ఇట 
oy yy ర న ర్యా క్ని అజో “వ్యాకృ్ళతి =. అనంలగాం వ్యాక ర కృవ్ణ మారి గా రర్భ మూ కాస ృృళృష్యమార్తి "గారని 

ఫి తార్థము. ఇట్స బస్య-వ్యాకర్న. లేక వ్యాకరణియని యగ్భము. శజ్ద్ఞళాస్త లేక 
ళో శరం సొ జ్య (క శ్ర ణా శాద్రుయని ప లగును సా తి. అను 'నోటను, కృవ్వమూర్రి, ళబ్దములోని 

యాద్యంతా శరములు, అద్ ముఖ, ఇత్యాది (పత్యాహారములయందుం బోలె సం 

.యుక్షములని ₹మెలుంపనని. కాస్త, కృష్ణ మూర్నియని యర్థము, ఇటులు పదమున 



584 బాలవ్యాకరణ, గువ్తర్ధ ప్ఫకాశిక్ష, 

క్రాక్రొ_క యర్నురగనును స్వీకరించుట లో కస్యవహారములో చే. కాక కాన్యమలయం 
జే వే న అర జ దు6 గూడ (బైస్ఫామగా నున్న ది, § 1s క భాపసంగోన జనిరునాహృ తా | దనుస్మృ 

తౌ ఫైండలసూను విశ నుక] తవా ఫిధా నాడ్య్యగ లే నే సతానన స్పుదుస్సహా న్న కేపదాది 
WR, ఆ a ణ్ 

వోరగః॥!._ కిరా తా జకానీయము- ౧ సగజా? ఈశ్లోకంబున, 

అనుచోటను, తే. తౌత్య్యుకాండ్యు న-చాసుకి యని య స్థము, ఉనా మైక దేశే నావ 

వా4మ్” అను న్యాయంబున (గహీంపంబడినది యని వా ప్రజ బైినము- ఇటులు పదంబు 

లలోని యొక్కొక యక్షుగమును. స్వీకరించి యా సత్సదార్భమును శేకొనినశే (పళ్ళ 
తేంబున ఉకార క్ళరాతి” శబ్దమునకు ఇ తో యా కృవ్ల మూగి గారనిన యర్థము 

సులభంబసను, క పష్తమూ రి శా గారని ఫితాగరుం నార కో 
సులభంబ ప య స్ a ని ట్రై తికి నీనా 

యస్ ఇజ్ జా వ. ద ల | 
యక$, రప సో art ము సట ల్సి యేసాంతాని సూతా వ్యాక్ళతిని నూత ణి షట! 

స్యాం-కృంా తి నీశ్వుము బహు పి సమా సరసన, న పుంసహిగింగసూ. తైళబ్లమునక్ర 
గ 

/1 జర జ బర్త అనిల Fy ఖో తి ల “ వి శేవణమెనందున ((హాస్యోనప్రుంనశే (వొలిపదిక స్య; (అ ౧పాఅలనూ 5) 

అనయా క్ల 2 స ఖో AN జీ, \ గ “1 గ 
అను సూ తీమునవ $ ఖలీ నీశబ్దము(హాస్వాం ఎంబయ్ము + పగి మ్స న్యామ్మాభ్య్య?? (ఆ 

8పా3 నూ ౧౧౬) ఇత్యాదులందు నీశబ్దను నకు భారాశముగా? |బరోగము గల 

దు, వ్యా... కృ-_ తి. నీకి అనుపదము.. నే నొ___ నీక, అగ ణీ, (గావ 
ణీః --- ఇత్యాదులవంటిది. ఇ్యా__కృ.._తి__ని నూ తాకాంకేతిః__ వ్యాక 
తిని న్యూ తేతేతి1___అన౮గా( గృవ్మమూర్తి శా గారు (వణేః "గాంయగల సూ తేముల 

సముదాయ మని యర ము అథ ఎ *ఇ_ పిశిస్టాచ ro EY హన 6 

యోగ తాద్యర (పఢమంకూి అను వారి కోంబున సమాసంబు. అఫిక జాతిరిక్వగ3; య 
ఓ్ధ్గి త్ర హికాతదృినే న్నెష్వు ఖీన్నం ఖ్సే స్నహ్య? ఇ న్నం సామాన్యభూశ్రం సళట్దః( నేత్యాహ 

6 ఆక్షృత్రి నాఖా వసో అను భవ్య (పయూా గ _పమా:? :70జు'నను, న్ఘుంట్యానె (ప 

మాణంబునను, ఆ ఆ్యొతికేబ్దంభునకు డొతింకు నిన యో ముగలదడు, ఫం (పకృషజా థి ( రు 
జో 

తిం నయతీతి._ విద్వ నె పన విధిఛ్వేన విశమా్భా పవర నూధీతి స్వాతి నీక... క్ష్వివ్ 
(వత్యయః; ( (_బాహ్మణగ్వాజాతి కేస ఇతి ౩5 వలె కహ ంజాతి శన (ఊనిస యగ 

థి ము. ఇటు ఇ "న్టకృతి నీశబ్టము నకు శేనానీశ్రా పది ఫు | ములకు భో బెల "జెబుంగన (హస 0 
లి “వ్యాక తిని సూ శేతతిక్ యని సా ట్టి సమాసంజచప, (సనృష్టదాతి ( చాహ్మణ జా థి స్య జాతి) (షు ని సూ తిసముగా యమని యగ; సము, సందగ్శోనశేంబును కృ వ్హమూరీ కాసులు 

' fu ఆటే ఎంటి 



పీ ర్ల క పరిచ్ళేదము, సీప్రీక్ 

ల వ సిన హరీకారీ కారూసనూ త్ర సముదాయ మనీన యర్గము తోచును. మజీ 
యు విళిష్ప (అధిక మెనఆ గతి జూతిిగల బా J > 

వ్ ( గ SEN గల రల గే అకా వా గ్యాణుం క శేషుండ 'న 
బహు ఫీహొసమాసస స వే న్ హ్ వరాం గ్ ౧8 WED 

U సపకుయుసాశ రాధునై సౌ న్యసమా సంబున సే నా ఏశబ్దము వోలె (హసన్నాం 

తమగునుం ముంసుగా: జిన్న సూరినెన సేశు శాన భ్ వే గి 
౪-6) నరా ప న గ ్సి న్స ' 

ష్ నె స్త్ర రివగ్గ అను వేరి తె గెనస్టి కొను వా6 
ద : నోవ న ళ్ చ వి న. స ల + డను గాంగా నొప్పిన క్యు హమార్ష శాస్ర (ప్రణేకనూ త సయుదానోమయును చాఎరకు 

సుబోథమ'స రీతిని నింయమళంక తేనిణింది 1 పకటించికినని భఖానపు. ఇటి విశేష స ‘ / 
కు pu Na Fe జ ’ - 

మిమ్సటకి ఎర్రి చే వ్యా క స్రి__ల్ళి నూ శేతతి ' అని రచియిునచుట ముందు స్య 
జీ స “గ గ శా ఇ “వ శన గా 1 
(రకు డైర యంతేర శ్రమి భగవానుని చె సూప గారి జీసార్థి బలాత్కరింపం బకినదని 
అనం ఆన 2 న ప తను న ol గి ఆరు లో అవి 4 ల మన స్నా స బోధిందుచున్నది. జ్ వళ సరసులెన చిన్న సూరి గారు బుద్ధిప్రూోక ముగా 

జే యిట్టి శే పొస్థ్రము స్ఫురింప గా నులు రచియింఏయుం సరు. ఆటులే కానియెకం 
ఒసనరిన వ్యాశర "స్తూ క తెతియొక .కొంతకా'? అరి ధారాకిశౌలితో నిటులేల రచిం 
పంబడ లేదు?! కౌ బట్టి సత్య వాదు లైన చిన్న సూరి గా రంకు మేన్సుకొనం దప 

దురు సూరిగారు సారికారీకల నాం ధీకరిం ఏన యీకీతి విశీశంబ సం గాన బాలవ్యాకర 
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© 

(వత్ మైయొ ప్పెం (దో షకొాలముల సుబ. లం రఎజం! ౧2౭ 
(© 

వమ, అవననిన్' శ ఘువర ప్రదాయి” యను విఖ్యాటిం విపాళించు చం 

(దవతంసు౨డు కృవామృతం బెనలో మార్మ_౧ంజేయబొలుఎ జరా 

యువుతోంగాచిన లీల భక్తు దయనీయుకాసిన్ను సీతండ్ క 

వశం టారసి, మన్చండాయిన్ క”! స్ముబహ్మా........ జా! ౧౮ 

మ, ఉల్వవైయాకరుణుల్ ఘునానుభన్రలోయోా! సూ తమండ ర మూ 

(త్రేీలఘుత్వుంబు సుతోత్పవంబువలె చా సుక జాని కొనంద బా 

హుళక |(పాపకమండు సవిత సమోహుండ్రై తిదయో క్లిభో 

పట్ర కలు మ మెచ్చుచు క్టగచునుంు.........జ! ౧౯ 

మ, వేతిసాదా వెలనాండి హాసు పలల ల్రీవే వేదశాస్తాగ్థ సం 

గతి పూతంబగు వీరభది)పుర విఖ్యాతాగివా రాజు “నో 

న్నతకల్లూర్యభి ధాన వంశమును నరిటందోపషమా! బాలక 

ల్పతరూ! 'వేంకటవీర సద్బిగుద స్నుబవ్మాణ్య! జ్యేషస్టాతృజు! ౨౦ 

మ, రెిపింయండాక దివి౯ (గ్రహా పహాోవలిపయకా రాజ్యంబు చెల్లించు నో! 

. + .యవదాతాం[కుండు "తార కాదయితుండె యానందముం బొందునో 

గతల న _ప్రయుషీం దమండలిపయి౯- దూంుగాడునో! కీర్తి గా 

సరవమ్లూ, _శింగనుమంతే దా,క భువి స్నుబం.......జా! ౧౨ 
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సోమశబ్దం బునకు నీశరుంకును న నర్భమైన నందున స్వమాారృనామం 

జొ శావముసోవముబేఏ శబంబున కుం గామెశ్యగ సతియనియు పార్థం బెంచి 

భక్తుుత్" కృతిక ర్త విఫనాను ప్యంబా స్వ చేహరు జానా తా వారంబ్బు 

ను నపారం బొక్ష రుణాకటాత్షంబున, గంటిని అప్పవోలు గాచి తరింప 

చున మాతృజగన్నాతల నిద్దజను దన్నామంబున నే యిటస్నృరించుచుండు, 

క్0! వఖాఖ్య యాట నీకును నాకూమిరి త్ కర్ణ నారీశ్వర ఫ్ట 
వ్ ల శ త ష్! సా మెశ్యరస సక్తి! నా।[థ్ కొలుచుం గావుసోవము* బేన్చలమి ముక (జ 

హోం గీ కౌమసోమ? చేన్ నక ఏతే వామార్గ దెహ పే ుంక్ల కట వ్ల (స్రీ 

మ్ ౮ 
(రన్ దసోము న్శత్సినె। నే కాగ )మనంబ సోడ చే రా వ్పినింతుకా, 

లది కీరమ జన నీ కాొమసో చు జేపీ కరుణాకటాతుు సా ముభావో గ 
ణి ,.. | ఖు లి 

భాగభేయ వాగనుశాస నాదిశవీంవి వ్యాకృత సంసా ఇం, శ 
ee, PA చెపు 

సరన్వ3ి పోనేయ కల్లూ రష్ట నామక కొండిన్యసగోత రాంకి టు 'జోల్స భి 
' Wy 

వ్ ల. 
స్త శ ధే ఇణఅరేంబెన వీషమ్వుకావష | “రామ సొ త్ర నొమణెయ గ్రణరంబేన శిష్టుక్ళస్ణ్టమూ రి 

శాస్త్రీ పండిత వర్యో పజ్జ హరికారి శాం 

భూత బొలవ్యాకణ x ప్రార్థి (వ కని 



(శ్రీరస్తు. 

ఈకిందిసూ త కారికలు శిష్ట నిషు కృన్యమూరి ,శొస్తులవారిచే రచి 

యింపంబకినవి, ఆంధవ్యాకరణమును గుజించిన యాకారికలు సం 

స్మూతీ భ్ పులో (వాయయడంగాం జిన్న సూరిచేం 'చెలిగింపంబడి బాల 

వ్యాకరణమను "పేరున వాడంబడుచున్న వి కాని స్వయముగా సూరిచేం 

'దెలుంగు వ్యాకరణము రచింపంబడ లేదు. ఈయంశమునకుం దగిన హేతు 

(43 ఆగ్ నులు గుప్తా గ్ధపి కాత కావ్యాఖ ఫ్రనౌంతమున కం! మునుదుపజ్ఞంబగు 

చుం' రన” యను సూరిగారి కందపద్యమున్ “ద్దం జ ర్చాపూర్వక 

ముగా వా)యయంబడేనవ్, 'చాలవ్యాకరణసూత్యమందలి సంఖ్య యీసం 

స్మ్యత సూత కారికయొద్ద వోనీ మూపంబడును. ఈసూత్యసంఖ్యకు 

సమాన మెన చాల వ్యాకరణమందలి 'తెలుంగుసూ త పుసంఖ్యను జూచు 

2 5, అట ఆధ 

కాసి యాస్తూ తౌర్భమును గహింపయగా నిచ్చటి హారి కాస్త్మూ తార్థము 

సులభము బోధపడును, కాన్రన సికారికలకుం దెలుంగర్థము వేజ (వా 

య ననసరములేదు, 'తెలుంగుసూూ తముయొక్క-. సంఖ్య యిీికారికా 

సూ తము మొదటను నింగి లము సంఖ్యాంకమునం జూపంబడును, సూతే 

ములయందలి లేఖన స్థాలిత్యములు నాచే దిద్దం బడి లోకొపకారార్థము 

(పకటింపంబడు చున్న యవి, ఈసంస్కృత సూ తంబులు ఛందో బద్ధంబుల 

గుటంచేసీ కంఠ పాఠమునరకు ఫలెనందున విద్యార్థి యావృత్తి సే సెని తెలు 

గువ్యాక రణమును జిహ్మో! గమం దుంచుకొనవచ్చు . బాలవ్యాకరణ 

ములోని యుదాహాకణము లి గంథములోని వేయని యెటుంగునది 

కల్లూరి వేంకట రామళ్యా్ర్రి? 



వొరికారి కావి 

(గుస్తోర్ల స కొళికానుబంఫము). 

సంజాపరి వే దము, క. 
వ్ల ॥ శ్రిసతీస్తన శైలా గవాసి (ప్రత్యే గవారిదం 

కంచనది(జ రాజూంకం కమలా [నితమాశ్ర య్! 0౧ 

శ్లో (థ్రిమక్క_దంబవర్యః స్థిరల సదైశ్య ర్యయుక్షిరంజయతు 
వ్తన గాలగో త్రభర్మస్క్ఫురతళ్నీ) కాళ వానీ నగరీ శః॥ ౨ 

శ్లో॥ (శ్రీమద్వరదామరకుు ధామావరరామ సూక్రితస్పోహూం 
సువుతిర్వ్యృత్మిం నాన్న వ సూ తొణాం కృష్ణమూరి రిహాకు శ్వే3 

న్లో॥ అతులామత్కృతి నేయ మభాంతవిను తాకృతిః। 
దిగంత వ్యాపినీజ్యో త్స్నా ధెనోతురనికావళిం। ర 

తో, స్ x § ._ శ్లో ! మాత్సర్యమలినవృతీ ను తృార్యమదీయకృతిరియంజ్యో త్స్నా 
శో కానివ సవి వేకా౯ా లో కానివారంజయతుచకో రాన్వా। ed 

శ్లో! జయతి సకలవిద్యా జన్మ భూమిర్లగ త్యాం 

జనిత సరస చేత న్పంపతో పాద్యభాషూ 

తేదనుసరణలీలాదత, ఏయోమనీ పా 

తరళయతిచశీ రంతావదే నాషధభాపా! ౬ 
న్లో (శ్రీరామాయణ భార తాది వచనోదారాగ్గ వల్మీకభూ 

పా రాగ ర్యముఖాక" _పణచ్యు కవి తాధా రానిదానీంత నా౯ా॥| 



సాం బ్యాక్ Ky 3 న్ సస ఏ కారీకో, 

లై 

వీరా నంశేరమ్నిశేమా శప o న
ఏచమూన ఇానతీవాద శా (చీ 

శమీ 
గ రా క్ష ig "రష శీ దమం కాం | న్ చై; 

ట్ ధర! న! ని స ఎలు 1 యసమ్య న్ 3|| ఆ 

న్లో యుశే కిచన ప్యోతిమక్చరిః మదీయ 

శారి Tan చ టై రా sr] గ్రా స (AN ఏపినా ఏ వసి Nas 

నేపీవాభా3కవితుభ్యకే య అమ్మా ౮ 
creat] గై గ 

య 
నో 3 యాహనూమతె* ఎన UE సింఘ్న భర ఆతొర్కయశెః 

విభీపణాంగడ రే శేనస్పహితం రానుమా। శే యే! ౯ా 
(వ్యు కలా (4 

శో రిస కులకలత జలవిఖి నీతక్రరః క మూరి, సంఫఖూా ఇనాక్ 
౧౧ డు ఎణ రై 

పడ్డశకానీస్ణ కం త స నోతి హూరికారి కానింన న్స ౧|| ౧౦ 
౧ ఆంది అ 

నో (/) తాబంవ్యనంత్య స జేన చకౌతు వి కే. ద్విధా 
నై య 

(క) ఇవెదె దేద్ద్యయ యుతే" తాలవ్యాతన చాన్య3ః॥ ౧౧ 

నో (9) ఆదాదుదూ దొదో జాత్తా దంత్యా నేనా (10) |E | తేశేచన 

వదంతి తత్త (ంబహుషు। స మేనంః పధా చజోః॥ ౧౨ 

న్లో నతదన్శన్న్మ'తారూథం దభా చేపినంగ శే! 

జఫ a” న్స కేచిచాళ్తోవి సరత | నగచ్చేస్తమసంగ సే ౧౩ 
ఇ 

| ' దు (Sa GA) 

we nd ad “AY ఇ ha ony pe” స కో (12) చథమాైైపటియుక్క స్వతిరిశ వభ యః 

ఆకీ రాగ్యగ్గయెకుతా వృత్తే మళవచాంసిచ॥ ౧౮ 

mr ఇ జ్ 

| ఆఅతీశవ రాన్ వన మెక నవా.నంపె 
గ ఛి శి ్ఫిఖి షా గ 

న తావంచెర్వసుము వచా న్నక సాని ( తాను) నేవి ( వేను౧౫ 

నొ చీ శే వాదాంన సెవానవె జాతే నకనల? ను తాః 
యా ఫ్రీ స్ట్ క యర య క్ర” 

' "| | అబ్బుర "జీ (| న Ns Ge] 

(18౫ ఖాస్త చమిరి కొాసుకనొపిడ క తె; 
fs | ' a ' | ' 

1 had) 

అనీ అాఖలనలే atin he భి 
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(14) ధ్రూస్వార్సరః ఖండబిందుః పూర్షనిందుర్విభావయా! 
(15) ధరా దు పరిపూణా౯నుసార స్సాధ్ న్యోనచక్వచిత్ ౧౩౭ 

(16) నమేతశేషుక కవు వె "లేవు, (పదృశ్యలే। 

అనుస్వారస్తు పరుహాత్ సర ళొదవిపూర్యభాక్ “౧౮ 
(17 వువూవొవోయకారాద్యానసం త్యే వ్యాతకుతచిత్ | 

శై అవా థృ వోఢవ్యా నాద్యా మాం బోనువూముఖాః' ౧౯ 

(18) ద్వి ధాంత స్థాభ వం త్య తలభుశవోక లసువోమ తాః | 

(19)కత్సమా(20)కద్భ వా (21) చె శ్యా (22 గామ్యా చేయంచతుర్విధా 
(28) గ్రాన్యూపి (గాహ్యా తాంయాతి। య వ్యార్యవ్యవహరభాక్షా 

తిసంజా పరీచే దః ఇ సంజ్ఞా ప ప 

ఎలాసంధిపరిచ్చేడము = 

(1) అచ్యుత స్పంధి (2) రాద్యాన్యవిభశే శః నృచోస్తువా. నచిం 

(3) పోణాత్సరస్య పాణస్య సంధ్యభావే యడాగమః! (4) 

అతస్పంభిస్తు బహుళం (5) కిమాదీతో విభాషయా॥ ౨9 

(7) మధ్య క్రియక స్సంధిస్స్యాత్ (8 ) క్వాశైతోదైవనర్వచా! 

(9దు)తపికృ తి కానాంతు సంధి నే౯ాంకాదికాన్వినా! ౨౩ 

(10) భవేచ్చసోయ, శ్రస్సంధిః పోణస్యా మేడి కేపశే | | | ' 

(11) అనంద్వనస్ద కే సంధిరపదాది స్వశేప్యచః॥ ళం 
(12)నిడునడుకడుచిబుకుణు గత | డబుయోః = ప్రారేవరేతుబాద్యాన్ల sl 

63 . 



శోలప్యోకరణగుస్తార్థపా కాలీ క, 

(1ళిగసడదవాఃపరుషొణాం| పరతఃహుథమాంత్ త స్తుబహుళంస్యు! 

[14] చైకృ కే భ్యస్ఫాంస్కతిక పరుపాణాం నతేమతాః। 

[15 ]డ్వంబ్వే పదోపరిస్థానాం | పరుపాశాం భవంత్యమిా॥ ౧౬ 

[16] [దుత ప్రకృతి కాద్యాంతి | పరుపూస్సర శాత్మ తాం 

వా దేశసర శాధస్థ ద్రుత స్పంచేపుబిందుభాక్ | ౨౩ 

(18) వాస్యాతాం పసంచైషో దత స్యసర శేస్థిశే 

[19] వర్షయుక్సర చేను స్యాత్పూర్ష చిందు నుం౭ాతఃక్యచిత్ ॥ ౧౮ 

20] లోపోబహుళ మం కేస్యాద్దు) తాచో ష్మిదుతన్యవా। 
అల 

Rh శృంగారభూపణ ములేదుతాదపి పరో దుతః॥ ౧౯ 

[£2] శహ్హైద్యహన్వతో నార్ధబిదులో౯ వో ద్రుత స్యచ। 

(28) వినేంకాంటా వస్మదాత్మద్రుత స్పంగేపభాక్చన॥! ౨౦ 

[24] (దుతలోపస్సనూ నేవు[(25) స్రీ న్నీస మూనానుతొంతునుక్॥ 

పుంప్యోశ్చపరు పె. తద్వత్పర ౪ "భేవో పరిస్థి చే ౨౧ 

సోయంక్వచిత్ స్థి స్థస్యాన్న స్యాన్నలుగడా దిషు। 

! [26]సే స్షు (సమా సే షు ద్రుత స్యనస్వం (28) టుగచ్యుతః కర్మ 

. థారయే॥ ౨౨ 

(29) తత్ర పేర్వాది వ్ నామచ్యయం స్యాద్విభాహషయా। 

[80] ఆతొరుగవి చేదాబ్యె . (81) రుచ్చాత స్త త్రతత్సమె! ౨౩ 
F (0 ౧)పుపూస్యా తాచమోాక ర! (27) నుగ్తుబ్న తలం చాలుషు। 

_ (89 త ద్ధర్మ భేదకస్యోతో. | భవేదచినుగాగమః | ox 

" (ఓ నుగోఠురచిప పస! [82] ఉదంత స్ర్రీసమున్యచ 1 | 

సం ప్రంప్వోరన 'సణార్థస్యాదంత స్యాపిత్ నేప టీ! 
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68, ప్రాకాద్యాద్యాచ్చ లేవ న్లాలుష్యంతే బహుళంతు నే[సనూే] 

[87] పరుషేలుప , శవన్య భవేదసి నుగాగమః॥ విక 

(88) ఆద్య శవ వన్య క్రొ త్తస్య। నుషైపరహలః క్యచిత్ 

(85) శేషాంచిక్కే_ షుచిన్ను క్చ॥ లోఫోద్విత్వంచదృశ్య తే॥ ౨౭ 
(40) భవ త్యామేడితపశే కడాద్యాపథమాదచః॥ 
సెర్వేషా మవివక్షానా! మదంతంటద్భయంయుతం ౨౮ 

॥[41] విభకిలోపో బహుళం! పరే త్వామేడితే భవేత్ | 

[42] యథా పయోగంగాహ్యాస్స్యు స్తుత తుము ర్వ్యాద యోబు డ్రైః 

[48] సమాస ఇ చ్చేతతోడవలనా నాంస తాంమతం। 

44] అలిగంద్విం ద్యెందుషుస్యా చెందోనై వేతికేచన! 80 
న. జాలీ 

ఉర్ అతస్తు బహుళంలోపో। వృ త్తావద్యవిశబ్ద యోః। 

(46) వాలోప పూర ర్ల బిందుశ్చ[! పడ్యాదిషుప చేషుమోః॥ 3౧ 

| 67) మూర్మధ్యమస్యలోపోపా! పఠత యోర్హల్వి రామయోః। 

[ఉక్నవాస్యాల్లోపస్తుసర్వ్యత) వ్యతి ేకస్తు మథ్యమోః॥ 3౨ 

(ఉ9] ఆమ్మేడితేపరే మధ్య ముడుజిేపోవిభాపితః॥ " 1. 

[50] విసగళాలోపో నుకృతా [51] నోన్న మోతోభ వేత్తువా 

. అన్య తా చ్యేతది స్టంస్యా దితి కేచిద్పభాపి.శే। 

[59] చ్వేహలోంత్యస్యానుకృతౌ (68) మోహనా దేర్చ్యయంకంవా 

6) ఉతోనాన్ను ఇతొవుగ్వా (65) క్యాంతేసంధెర్న దోస భాళ్ 

.ఇదిసంధిప్రికరణ్! 



54g బాలవ్యాకరణ, గుప్తార్ధపి) కానిక, . 3 

ఆ భత త్స మప రి శ్భృేడః 

(క) చేతతోడా (థృకాజకువైచ। చతుర్గీక్వథ (క్ర) పంచమి! 

' కంాఖుపలన పట్టీతి! (6) పస్టీలోపలయొక్క-కు! 3౬ 

॥(7) సప్తమోనాంద్యూ(కృినుశ్చా దేః॥ (9) పట్టియొక్క_కయీన్సినా 

(10) చేత లోపల తోడానాం కేవ ఆద్యవరస్యవా! _ 38 

(11) డులేకపచనేముర్వు! స్త థానళ్చాథవాచకః। 

(ప్ర లుబ౯హూనాం [1కి] తదిత శే స ర్వేచోభయవాచినః॥ 

(1క) ఓస్యాదామం త్రణితస్య (15) యిక్సి గి క్పార్థ భేదతః। 

(16) మ్మైత్యాంచరిక్సిశాస్టైయా! వేపాందీర్గొ పి డృశ్య తే॥ 3౯ 

స్వత ౧ క్యేణ ప్రయాగ కుడ చిత్కంవి సమ్మ లే?! 

ప్రీతిగ్యగ్దడళిన్నా స్తద్భేనకామహ దాహ్వయాః॥ 3ం 

(18) మితొదిక్షీ బమవాతాం। పుకంగసమతాతువా 

మిత్రం పథానం గరణం పాఠమి"త్యాదిత ద్రణః! " రం 

(19) చిద్చిందుపూరో్యో(20)డుమంత సంజ్ఞ డుజ్| సకృతిర్శతః 

(21) పుల్లింగస్యమహ ద్వాచినా మ్నూంత్య స్యాత
 ఉద్భ వేత్ 1౪39 

_ (22పుల్లింగాన్మహతోడుజ్ స్యాత్ (2కి గుమంత స్యనిగాగమః 

ద్వితీయా ద్యేకవచనే॥ సర్వత పి విభ"షయా॥ ర3 

(2క సత్రైలింగ డుమంత న్యా నుదతంస్యతునిత్యత | : 

అ ర్యా॥(25) యస్తుడుమంక స్యోపరి|నుస్ఫంఘటిక
ే స్త దుత్వమిత్వం! 

.. 
స్యాత్ |. 
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. . క = 

[26] ఉత ఇత్వంస్యా చః సర | భాజూంకునువు (శ్రీయావిభ కీనాం 

(27) ఈధాతుయుష్మద ర్లెభ్య సాసామోశేల౯త్భమివ్యతే॥ ఈగ 

(28) కువర్ష కేనగోరుచ్చ | (29) తయోరం డానుగాగమః 

(80) వుమోరాగమయోరందా” నుగ్భ వేళు విఫాషయా! రోజ. 

(81) బహుతాయాం ద్వితీయాదివిభ క్రీ నాం లడాగనుః | 

(82) సంబుద్ధ్యంతపదాంతో త్రోద్యా(ికి) త శ
్యేతశ్చదీర్హాతా। రో౭ 

(కళ లోపోవా. సంబుద్ధిడుబిః | కృతో తృంస్కృృతనామళః | 

(85) నైసర్లికోదంత నామ్నో వా ద్యాయాం తస్యతూః స్తుతజర ౭ 

(86) సంబోథ నేస్యా చే కాన్యనచ నే త్యారగాగమః | 

(87) ఆరచ్మధ్యమయో ₹వా( 8కి గంత దీ క్షాద్యలోపథాత్. | ఈ౯ 

*పరస్యమహాతో లస్యవిభ శ శేఫఇమ్యతే | 

(89) అదంతానా మమహ తాంక్షీ బానాంచ మువర్షకః। 

(40) కేపాంమ్వన్యవిభక్వెముక్క (శ!) స్యమాః కార్యమిష్య లే; 

(42) వూర ద్విత్వంపూరక్ష బిందు పూర్వోబు ర్వావ
ిభాహరణా![ 1౧ 

(48) ముగాగమస్య లోపస్స్యాల్లులయో న్న చకుతచిత | 

తత్పూర్యస్యర దీన్లణ సహ_వైభాపిశేమత!ః। ౫9 

(ఉక శ్లో! వైగ్దావుగ్యంత నామభ్యః (పధమైకం తులోపభాక్
 

(ఉరీ) బహుపిర్షదుద్వి(46)కృ త్యామిదంతో పో తృమఇత్తథ
ా ౫3 

(4&7) నోపోత్తమే ద్నదలడో పభేష్యపినవాదిషు | 

సం 

(కి) గవోకాకాంతళప్టనాం | సక్వతాకి వ్రవర్షకః॥ ౫౪ 
త సంబహుళంతువాం |. 

(షి విభక్తా వుగ్వుభిన్నాయాం 1౯ ని౯ 
7 | ఆళ్ళ 

ఒభ్య సుం 

_ (గ్మ ఉకారా తాప బహ? | మహ శ స్యాన్ననర్లకః। ౫ 



బాలవ్యాకరణ గుప్తార్ధపి కాళిక, 

(51) అహి పసూం వినాక్షదూమస్వ వస్స్యా త్స యోగత। 

రంత శబ్దస్యతు ్రీన ద్భావోత్వేం చభవే త్తథా। . సజ 

రక) విధాతృ్మ ఛాతృసవితృ నేళృదాక్సు మహాత్సువా | 

[రశ] వాస్వోనామాంక్య గీర స్య॥(ర్కృభ వేవ్
నై కావరస్యసః। ళో + 

(56) వృద్ధా దేర్వాడుజ్ లోపో (57(బహుళంమోర్వధాదివు | 

(58) య్రీలింగపుథ మైకన్య | లోప (59) వక బహుత్వ యోః॥ ౫౮: 

(పయోగొ బేవసుర యోః [కనూదాదిత్యవాచినోః 

(60) సురోనిత్యంవాసురః | (క్ర్రీనమస్పంస్కృృత నేనతు! ౫౯ 

(6D)దూ తా జాబహుళం్ర్రత్వం! (69)భువో జయ త్తదివ్యు కే! 
en. 

(68) నాశేతినౌప సదన్య లే ౬౦ 

(66) ఖఫియాద ద ఈూభజింర్యత పవక బ తు కలశం ౬౧ 

కరదరానాసీకొ దంష్రాాగ్రివొ ట్రా. పాదుకావిధా | 

ఇత్యాదయస్తు భిమాద్యాకః యాను తత 'యోగత్రః డం 

ఇతఃపరం హలంశా ఓ! 

(67) హాలంతం (పథ మైకాంత తుల్యం నామా తకథ్య శే | 

(68) ఏపాము గాగమోద్విత్వం | భ వేదంత్యహల స్పమం। ఫ్రెక్లు 

(69) దీక్షాత్సరన్య తువాలోబహుళం ద్విత్వమిష్య తే | 
(70) ద్వికీమైకాంత సద్భశం సావు స్యాన్మ తుం బొ దికం॥ డర 

~ (1) త దీయాంత్యమలోపస్స్యా (72) ల్లోపోనస్యాన్ముదాదిసో!! 



హైరీకాకీశావలి bil 

(ప్ర నా. ఆమంతేన వదృశాస్ఫ్యు ర్వి భాపయా!! et 

(74) "కేచిన్మహా క్లే మకుప్త స్యానా జీశమూచి శే! 

" (శ్రీ త్యంస్యాత మ క్యా లేక రవ్మాణోమహతన్న థో కడా 

70 పుంస స్తథా శే మన్నాంతమ_ర్ష్య సంజ్ఞాసుత ద్బహు। 

(78) రాజశబ్దస్సార్థపరో | మహా క్లే రాజురూపభాక్ 1 కార 

(79) ఇం దజిజ్జగతో స్తస్యలోప ఇష్టోవిఫాషయా | 

80) సాం'తాంతసస్యలోపో రి! )థద్వి గతి మైకాంతతుల్య త! జర 

సొంత్తానాం మహతాం వాస్యాదంత్యలోపో ఫీవాభ వేత్ 

(82) నిత్యంసలోష్త్రీ త్వంచ వేధసోథపురోధసః॥! ౬౯ 

స్యాతాంలేవా [08) సశారస్య ద్విత్వంవామనలఅది షు 

ర4జాయ _తృద్యుహృ దోరూపం కతిచిత్క_వయోా వద౯॥ ౭౦ 

(85) త్ర్రులింగాస్స్వస్వని యత స్రీ ట్రీ(పక్య్టయ సమన్వితౌః | 

(ఇరక్టీ బానాంతుమవాత్యన్య ప్ర్రీలింగానాం విశేహే॥ ౭౧ 

(87) భవచ్చ తా దయా నాతి పయోగ సరణొమతాః॥ 

ఇతితత్స మ్మ ప్రకరణం! 

యబాబానదాయిా బుక 

శ్! (1) తత్పమేతరభాసే. యమ చ్ళేతికన యోవదలి | ౧. 

9 స్రీసమాః ప్రాయకేః గ కీ బసనూః శశాస్సు స్స్యు రాచ్చికాః॥ 

"ఈ ఆద్య( పకృతి. కుల్యాస్స్యుబకాల్లి దాద్యా (4) మగాదయః॥
। 

మహాంతేః కించ వై రా ద్య్వాడు జంతోనోత్వగామిసః[ చి 
అ కాలాన క్ ba 



సో య. న! నే పార నీ గ. వి 

బాల హ్యాక్ ణగుప్తార్థ (ప్రకాశిక 

(ర) పగతో జేబజబాహుషులోరో (6) డునుం తేమ కేషు చిత్ 

తద్వ త్త త్చా క్పూర్ల బిందుపూ ర్భకోడశ్స్చదృశ్య కే! 3 

(7) కా పత్య యాద్చహుషులో | కొతులభ్యుల ఘూత యో; 

లఘూ రాదా బిందుపూర్వడ కారఃక విసమ్మతః। లో 

ఆ క్యా1(8)- రే పభ్ళాతిబహువ చన తః ఃపాగ్డు(9, జ్యూ-తో స్తుసోరువక్ణ 

స్యాత్ 

(10) ఆల్యాదే బ౯ా హురోరో బింద్యాదిసకా శృపూర్వలోర్భవళి ul 

(11) చయవోస్స్యాదలఘుం' బహుఎస్యవిభాషయా॥ 

(12) డలయోస్టర యోలోకా పోబహుప్యోర్చహుళంమతః॥ జ 

సమయోాః కోటివప్పల్యో శే త్ర త్కార్యంచదృశ్య లే। 

09 అయుక్తానా ముదంతానాం వల రాంబహుళం భవేత్ | 

అలఘులోకా త)చబహువచ చేపరతఃస్థి సిలే॥ ౭ 

[14] డలోరలఘు వో, త్యం బవాఃగిప్టూ ద్విరుక్త యోాః। 

(15) నంయోాగేఖండఖం(బిఎదు: ;పూణళంసర్వ త్రైకప దేభవేత్ | 

(13 సలలో (లకారసహితలు కారస్య=ల్లు) లేకాబకాహు ప్యోప 

. విభకికగతన్యచ। 

డువర్షఃపూర్షబిందున। దాదొచబహుళంభ వేత్ ॥ గా 

(17) క్వదిన్నా మర్ల స్వబహు నమంబహు యుతంముహుః 

(18) కలన్ను పభ్ళ కే తనుకాః కుజ దేన్ని త్యం బహుష్యయం॥ ౧౦. 

(19) గుజ్రేనుగోనునో (20) లోజాప శ్చేన్వా "దీనోః బకాహూదితే 

(21) "రేయ్యాద్యం త్యావర స్యావి! లోపోబహుము నేష్యసా॥ ౧౧ 

2) బహు ప్లాను భృక్యం త్యా టర లోపోవిభాష యా 



హారి కారికావలి, ర్ర్లి 

(క) ఎక్వంనామాుతవృత్త న్య బహుళంస్యాదియన్య చ! ౧౨ 
బ్రా శకేచిదిళోపంతు। వదంతినహి మేమతం। 

ఏకత్తుముక్కియప దే! దృశ్య తేశవిసమ్మ తేః॥ ౧3 

ఇశేఃపరంసర్య నామాని॥ 

అథసర్వనామపఎకరణం 

చను అప 

పల్వయేగలు.. 3 ఈ ఏ) సీసామన వా దక నా. 

అన్యాదిషట్బనుహతి | సంఖ్యా ద్య్యాద్యా బహుక్ణణగా [| 

అమహ ల్యే కవచనా న్యానయస్పర్వత స్పమాః। ౧౫ 

5) సంఖ్యా వాచక థబ్బన్య పూరణారైన గాగమః। 

(26) మహ త్యానుహతోో వాస్యా త్సరనామ కియా బహు | ౧౫౬ 

అ తవాశబఇవారకః॥! బహు బహువచన మిత్వర్థః। LC “దే” థి బభెథి 
(27) అసంయు కాపదాద్య స్య గస్టవస్స్యాది భష గాల 

ఇతిసర్య నామ్మ పకరణం 

అభవ విభ క్ర సకరణం 

(28) ఎధకాతునిము శేటే న్యురాదేశాగనూ స్మ కాన 

 ఇృటిలికి వ్యవహృ తావ ర్లాకపనిభ al 
70 . 



ర్రీఫశ్త బాలవ్యాక ణగుప్తార్ధ (పకాశిక 

(2) ఏ లేమా బ్యేకశవచనే (పా యోూనామసు కేషుచిక్ల్ 

అవదన్న్మత కతిచిదమినా పవిభ క్తి కాః!! 

ఇతి నాస్మన్మ తారూథం। లత్యులకువిరోధతః। 

[80] ఊంర్వా దేరిక్వ [81) మధటి। రంత్యా'చేకోంతిమాగమః 

పర్యా యేచణ కేషాంచి దుభయుం బహుళంభవేశ్ ॥ 

[82] వాస్వాదుస రే; పూర్ణోబిందుః పా పహుశంబవేల్ 

[83] పదాద్య హ్రస్వామప పరిశుః (వాబ్నీత్యం సబప్యలే। 9౧. 
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౩ (34, అంతాగను సట్ర్వా (అబ్బు) దే! శేఫవకోపిలోపభాక్। 

ఖ్ విభవ జర వ్ోనో, చం (” ధ్ర తేరని మోాపితిః॥ రిం 

(16) ఆ ర్యా॥టిత నో రత్వముతో (87) తం! 'బాపోరషి క్రరద్గ 

మోందుముంద్గూనాం। 

(తిరి, బహుభి మచాపవిభ క్తికస పమ్యాశ్చాపిత తృ తీయాఠ్యూ శివ 

ఇ త్యాచ్భికపక రణం 

అథకారకపకరణం 

॥ శ్లో (1) పథమానామసంబోధనో క్రా స్టేష్వ (2) థకర్మణి। 

-. ద్వికియాస్యా (క) త్కంర్తరిచ। కరణేచేత వర్లకః॥ ౧ 

(| హత్వశై న్రైకరణాస్టైెచ బహుళం చేతవర్ష్యకః। 

పం యాగ జన్యాయాః। 1 పంచమ్యాషైవమివ్యే! 9 
UR స fa or + 

(©) టాససృహాశై కరే తోడస్తుల్యార్థయుజ్యపి! : 

© హ్రాయుప్తోకో వచ్యముఖ్యకర్మణాస్స్యాచ్చ కు స్తథా! శి 



పారీకారీకావలీ కరర. 

(7) అఖ్యాతురుపయోగాన్టే తోడవర్షన ఇవ్యులే! 

(8) సం ప్రదా చేచతంర్లీస్యా (95 దపాయోభవనంభయం!। ర 

(పేమాద్మగవాణతాణ। విరామాంతర్జివారణం! 

పరాజయోజుగుప్పాచ యత స్స్యాద్వలన స్తతః। ౫ 

దృశ్య కేకుతిచిక్ట ప్ రీ చతుర్దీస్థానసంగతా। 

ఛ్ చేదస్యాస్తుపంచ మ్యాష్ట ప్ రీ చావ్యత కుత్ర చిత్ ॥ 

(10) ఉండిశబ్దోన్ను పయుక్ వలన న్యక్వచిన లో 

(మకీ ఉండె "ద్వితియాస_ప్రమ్యా, (పాయికేవలన స్యతు! ౭ 

(12) కంయెన్యాన్థాదియోగోత్టపంచమ్య్య 18) జనిపోపిసః! 
.నిరౌ 1) హేతుగుణ కియయోః పట్టిరిప్య లే! ౮ 

గక) శీశ్సీవి పష్ట్యాయొక్కో (16) నిక్రార జేలోపలోభ వేత్ | 

(17 పస్తమ్య్యూథార స్య (18) జ
డో దంత స్యచన వర్ష కః। 

లా : 

(19) ఛేద్యవద్భేదకస్యాపి। లింగ సంఖ్యా విభ క్షయః] 

(20) బహుళం |ప్రీసమమ్యంత | భేదకే బహుతైక శా! ౧6 

(2D) అపరస్యా విభ చః స్యాదిిభ క్తి రపరాక్వచిత్ | - 

(22) జడా తృతీయాస ప్త మా నీయ బహుళంభవేత్ ల్స్ 

(28) నఉజ్ఞడాజో (24) బహుళం | ద్యితియా యా స్దాదమా। 

(25) కాలాధనోస్తు పథమా। (పాయిక క్వేనద్భశ్య లే! ౧౧ 

(26 యత్సర్యనామసంఖ్యాభి థానత బ్భేద్యసంగ తె | 

[పాగుక్తం తద్వితీ యా దేః (పథమాబహుళంభ వేత్ ॥ ౧౪ 

(72) క్వచిల్త ప్ కీ భేదకస్య ప్రభమాస్యాడ భాష నూ। 



కకక బాలవ్యాకరణ గుప్తార్థవీ కాశిక, 

(28) భనక్యర్ధవ్యనహీత భేదకస్యా పిసాభవేత్ | 

= (29 వికేవణస్యానన్న స భవత్యస్థోభవత యిః। (29) ట్రసన్ను న్య ఫ్ర 
1 తత క పాగ్బాదకానాం స్యాద్బహుళంచానువంగ వాకా 

[80] అయేరను ఆతాగర్యాణ వేంత్యస్య సముచ్చయః। 

విశెవణన్యస "ర్వపావుపి 'పరివాభ వేత్ ॥ 

(81] విశేషణానాం స శ్వేహెంఛాతుజన్యవి శేష హణ! 

వ్యనధాయక తాం పాస్తెకు (పయుక్షోభవేదయిః॥ “' 

(పబంధ్ల్ఫూణాం (పబంభేము వ యోగసరణిః హరం! 

వచి తాద్భశ్య లే (కౌద్యనమ్మతిం పరిశీలయేత్ ॥ 
(82, భావార్థకాదిసంబంధే ప్రథమాకర్తురిష్య కే॥ 

(88) యుష్మదస ౩ చృేదకానాం సుసంతానాంనవ్రునూరుమూ। 

అం తాగహా పాయశః స్త సః [కమా దేకబహుత్వయోః 

84] వునురు మ్యూగ మేము (వాగుత్వమత్వమి హేప్యుతే। 

. (85) దానా దేశోదిశబ్దన్య వున్యోస్సంబోధ ' నేవిచ 

(86) బల్యన్యయుష్మదస్మద్విధేయే స్వత త్త రో తరం 

(87) కతిచిత్య్యంత శే మైకవాక్యేసర్వష పదాన్యవి, ' 
(ప్రయోజ రసిక మా వేతాంవినై వే వతి జగుర్చుధాః 

ఇతి కారకప పర, మ్ 

ల 

ద 

౧౬ - 

ఎం 

౧౮ ' 

లంగ్ 

౨౦ 



హరికారికావలి . గర్? 

అథసమా'స (ప్రకరణము 

పై 

ఇవాంకా మమల 

(1) ఐకపద్యంస మా సస్న్యాత్సమరధ్గప దసంగతం 

(2) సాంస్కృృతికమి కొచ్చి కాఖ్యాభి ప్రీ విధోమతళ ః॥ ౧ 

[3] ప్రాయస్త త్పుగ ఏమూోదినాం సంస్కృృతోక్క ౧ హీలతణం! 

(ర) ముగంకసర్వనామాయె క్ర్రీనద ద తుభేదైః। 

సాక కర్శభార యో హ్యతిదృశ్య శే! 

[6] క్వచిత్ త్రీ ప్రీ సమసంబద్దో బహుపిహిశ్చదృశ్య తే॥ 3 

(7 (పాయఆచ్చికశ్వై శబ్దేన స్రీ సమోద్వంద్వఇవ్యు తే। 

(8) సమస్యంత నర్వశ గొన్సంబంభేతు తదానపవా॥ ర 

(9) విభ శేస్తుని వయాయాం। ధాతుజన్యవిశేపణాత్ | 

తచ్చనానుప పాయా (10) స స్తృస్యాట్టి ర్వాసర్వత స్త థా॥ సో 

dl పడేప రేయుస్మదస్మదా 'త్మార్థానాం దుగతవా। 

(12) నల్లాదినాంగుణానాం నిగ్బహుళంకర్మభార యే a 

(18) దర క హలిదిర్భ స్య హ్రస్వస్బ్యాదాచ్చికస్యతు! 

(14) బహుళం జ్వేసర్వ్యనామాయే రసంయోగినొహూలః॥ ౭ 

(15ృఉక్న (తయాత్కత హస్వాచ్చోటో హ౯స్వోచ్చత ద 6దోః 

169 పోలోభలేదుత్త ర స్యచోటు కబ్బస్యటస్యవా। ౮ 

(17) ఉత్సరన్నీంత సమానాధికర ణేతుప దెడుజః। 

మూండుశబ్ద స్యలోపస్ప్యాత్ | హలోద్విత్వంతథో పరి! ౯ 

(18) డిగోస్స్యా దేకవచనం। పొ యూమి[శస్యనై వతత్ |. 

9) క్వచి కెషు కనుమ్య్యూదినాన్యూదిగత హూః ప పపజ్[*.. ౧౧౦ 

(20) యథా ప్రయోగం విస్ణాయాః। కవ్వడా ద్యాస్సతాంమ తె! 

pan 



క్ర చాలవ్యాకరణగు ప్తార్ధవీకాీక, 
(21) € దర్ధకా మేడితస్యభవేతామాయ్యయిీచవా!! ౧6 

(22) బహుపీ్రీహశా సమాసాంత కార్యమప్య తదృళ్య తే; 

(28) బహుప్పిస్మాస్ర్రీయామ నే మేనోర్చోం డిసులోపరి॥ ౧౨ 

[24 ద్వం ద్వభ ఇ దృనారస్యాన్యతరస్యాంరనర్లి SF 

(26) ) పోథాన్యన్య ఐివకయాం కర్నాదీనాంతుధాతుజాః। 

నమన స్యం'తే భేదశాస్రెః కర్శృవత్కవిసమ్మ కేః।। ౧౪ 

(కర్హోతుల్యం కోర్ఫవత్ 11) 

ఇతిసమాస( ప్ర కరణం, 

శో! 

తద్ధిత్య ప్రక్రియా. 

న్లో! (1) త్వా స్థతనో (2) (తతుస్యాద్వి శేపో చోత్పర్ష బధకః। 

(8) చిన్నాది భో కళ్యా (కృ దుత్వస్యాత్వంజి కేపీ ౧ 

" (ర) నల్లాడిఖ్యోగుకోభ్యేనః। (6 వేర్వాదిభ్యఇమిర్భ వేల్ | 
గ ఇశవర్జో' గ్హలాదిభ్యో (ర) మగటిమ్యూదయన్త థా! శ 

| (9) చిజు తా బేరుకస్స్వారే (10) రమశా జేరికన్న ఛా; 

(11) పుంస్త్వేకా కాత్తియ, త్రీళ ఆటా చేర్శతుబర్థకః॥ 3 
mr (12) కాకత్తియక 'కారస్య స ధ్రబిక్లో నిదృక్యతే, 
న్ (క) క ఈ + ఈ NI “కై! [147 Ee శా వళి; ర 

TO  స్యాకటమబాదిళ్య పుం సేమ్య 
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(16) స్వాథే కేషాంచిదేపో (17) రిర్హాలా దేర్శతుబర్థకః। ఫో 

(18) ఇవర్షకఒ యా రా బేర్మతుబ క్లే 

(19) తవర్ణకః। వాచ్యాయాంతు (ప్రే యాంకన్నిన్ని స్య తేకులవాచినః॥ ౬ 

(20) కుత చిద్దృళ్య తేశైత్టం। పేలే (21) యుశతిర్విటి! 

రజస్గలాగుబ్బెతమిం' డతముట్టుతచక్రమాతీ | 2 

(22) బవ్యాం'తేభ్యోవగాదిభ్యః! (ప్రి యామాండిర్శ్మకౌమతః! 

(28) ఆపుం (24) సిండిస్తుము కా దేర భావద్యోత కస్థిత | ౮ 

(25) మానా రాచెండు శేక తే! [26] లేలోలాపఎడువర కె 
థి ఓ ఇ 

(27) దఘ్నా శే బంటికొలంది' (28) అర్థభే చేషుచాపరే! ౯ 

ఇతికద్గిక ప్రక్రియా, 

భా 

ఆభ్మ క్రియా. ప్రకరణం. 

వో! (1) ఛాతో [2] ర్లడ్వతకమానేస్యా [కి] ద్భూలేలిడ్ [4 

లృట్బభావిని! 

(5) తద్ధర్మాదిషు తే (6) డాీశా వసంపా)గ్థ నేవిథా! ౧ 

లోట్ న్యా [7 ల్ల అజ్ వ్యతి రే కేస్యాల్ల కా రాల్మతమణ్మ తాః 

(ర) (ప త్యేకంలాండు. బు) వురు! ను ముఇ్బ్యాద్ధూర్వ "హీరితం॥ త్ర 

(6) జాాజ్యాక)మాచ్చప పథమ మధ్య వెరాక్స వు సంజ్ఞ కా! 

(10) రుమూతత్య్రబహుతీ తోంకా వితశే, త్యెళతోక్సి తః॥ ' ప్రి 

(11) (పథమాద్యానామయాస్మ' దస్మద నేము కే త్రయః 

(12) డు జోర్డువూ అమహతి ధిపి ఉన్నా నుబంధత ః॥ ర. 



బౌలవ్యాకకణ, గహ్తార్ధపి శాన్సిక్ర, 

(18) నకదం తా; సటిప లే। [14] పెరేతూ న్నేచువర్ల కః 
(1 లి) దీ రజన్నా నుబంధన్య పనలేకు్లోదిపిత ₹*। ో 

(16) [కమాద్భ'నే తాం విశ లెబోడుకాల స్వా నునువక్ష కా। 
17) ఇగాగమ స్యోద్య్భూలే (18) లిష్వుజీస్యాత్తు, తివర్ల కః 

(19) అనుబం ల్బ టికల [20] జై స తే జీ జీక్యనుత్రోభ వేత్ 
[21] నుక్క_ఒజ్బశు కొ 0 లేకాటః! పెదేసుళిముగాగవు? రై 

"లేక్ ద ల్యే తే తచభూ తా నై వచ్చ స్థా సాఎక్వ చిక్క చిత్! 
(28) ల్మేడుక్షా స్థ్రదక్పథమనౌ వాయ ఎన్ నుగ ot స్త నరా! on 

wf (24 లిే డైట్ ర్వస్య లోప పస్స్యా చ్యా (జరి) తిర్భగ్గడ వా చినోః 
తయోర హు తె పెళకత్వం (పథ మెనపష్టిభూర్వహః। గా 

(26) లోటోడుఖో (దుకాంతేెత్రు। న్యా తొ మెశుత వర్ణ కా | 
(27) విధావదీతితచ్చబ్ద స్త సస్య పూర్వంచనుగ్భ వేక్ | ౧౦ 

లర) వరసా . os స్యాచ్చే దెకు త యోటుికా తాదష్వా స్తదాభ వేత్ | 
( 9) లొ డృధ్యవుక్యోర్ముకుడ "(80) నుకోత్యము భయా నే ౧౧ 

(82) ముకుజోః పర యోర్మ ఛై వృతి ళేకకుబు న్య 
ఆ fy గద అదాద్యన్యు పరాన్న గ విత యోస్సం పార్థ నేవుత 4 

(84) ఎదాద్యను పయో గోడు! భవే తాంన్న్మ జుజౌత యో; 
85) భావే టస్స్యా (86) తులా నన "రమా గకజంర్లక స్తువా। 
87) వ్యతి రేకవిశిస్టాయా। క్రియా కేద్వాచినస్తుముడ్' ౧౩ 
(88 ఏకా శయాణాం (పాక్కాలే। 
లన (89) కజ్ కమాల్ ॥ 

౧౮ 
"(0 శోధ దేనో గోద్రకాంక స్తద్వద్వృ 'తేభావలవణే! 

౧.9 
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[41 ఆనంత క్వేనాంతడు [42] ను౯ాజ్ఞుమరెభావలత్షుణే। ౧% 

(48). చువర్ణకోదు) తాంశస్సా చృత్రచేకు క్రియాన్యయే oe 
(ఓక) తశేక్వెదురెడిస్యాతాం। (ఓర్) త యోర్షుగృహుళంభవేత్. ౧౬ | 

(46) భవద్భవివ్యచ్చ త్రర్థ క్ర వద న్లేమస్మకమం। 
ఉన్న ;కలజస్తు (4&7 )నిజ్య్యతి శేక త్రర్థతోభవేల్ ॥ ౧౭ 

ఏ తెస త్వాభిధా నేముభవంతి। సత్యంనామ సుబంతవాచ్యం 

(ఓక) వ తేలడాదయః క రృకర్ణణేః స్యుస్పకర్మకాత్ | 

పరన్మాత్క_ర్తరి (9) పడు బనుబంధ స్తుకర్మణి। ౨. ౧౮ 

(50] అగురూణామయాం తానా మేకాచ్మా_నాంద్భ్టుచావోపి; 

ఊపరీయుడ్భ వేదిం చు గగ కాాణాంతు విభాహషయూ॥ గ్రా 

(51) అత్వంపడ్వాదిన స్య స్యా ద్దిత్వమం త్యహలశ్చవా! 

(52] కొనోరనుపు యోగ స్ప్యాత్క-__ర్భృగామి |కియాఫలే॥ ౨౦ 

(ఠి కొనావిగృహుళం (కథ యస్వోవిహి లేశారవకియో:। .. 
(55) అన్నా దేరుత్గలోపక్చా | బిందుస్పాన్నో ర్విభాషయా! ౨౧ 

(56) వోండొ నృృదాద్యర్థనాంతస్యోన్న (57)ఉన్నే న్యలుగ్భ వేత్ । 1. 

[రర బిందురన్వాదినుస్థా నే తిదుశేషూండు డోళ్చలుక్ . ౨౨ 
(అత్రచశజ్దోవార్గ శ్లో! (95) నిత్యవైకల్పికావతి! 

బిందూపరితదోష్టడె", 

ఆశ్ర=అన్మిన్విమయే, (60) కోక్లోమధ్యముకుటో పరరొశార్చబ 

హుళంకొనోః ౨౩ 

(61) త యోర్టి న్తస్య హ్రస్వస్ప్యాన్మోర్సి త్వ మవికథ్యలే 

(62) బిందూపరిస్ట టా. (దౌవిభావయా। శిక్ష 

 కంచుక్సంస్కృతధాక్లూ మానా! నుంగల్లా కథా శ్ర చ 
7 
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569 బాలవ్యాకరణ, గుప్తార్థ ప్ఫకాశిక, 

వరోరు రించుక్యయవర్ (65) నిర్గినామ్నాం నాచాయిహా॥ 9% 

(66) లభఘూపభానాం ధాతూనామాద్యాయా స్స్యాది కసం 

67 స్పృశేర్వాస్యా (689) ద్భుజరుచలిఖానాం నళ్ళ కేరవి! ౨౬ 
(69) నిర్మితొననృ జే (70) రించుకృర్వస్య పేర జేభావేళ్ 

(71) రంజాదీంచుక్చస్య బిందుయుతస్యా (వేరణద్విలం! 92 

వనతచాబేశయూగీన కంపా టేస్చ్యాదకర్మ తాః 

(72) పశేత్వించుకి రంజాడె। కంచుకోలోప బ్రవ్యే। 
(78) చుగసంయు క్రనలడ। రాంతన్యబహుళం భవేళ్। 

అచ్చన్య (వేరగే (74) తద్వన్నాన్వా చేస్తుపు గాగవుః॥ ౨౯ 

(75) చుప్యో శేరు (76) రడంగ్వాదినాయ్యాదీనాంచచుక్చుకా। 
తథాతదాతదీయాం త్యాతరలోపో పిదృళ్య లే॥ 8ం 

(77) ఇంచుక్పుక్సుతుఎపరతో దృశ్యం తేబహురూపకాః। 

లోపాజీశాగమూా న్న (ప్రాక్స్ర యోగోగతిర్మతః॥ రిం 

అను పయోగేపోవోస్తు పుచ్చుమా తమి హేప్య లే; 

(78) అన్వాటేరించు!ి ప లేపుగ్మానో -బేవనాభ వేళ్ | 

(79) గుగడ్డా దేర్యతతుస్యా దప్పా బేస్తు విభావయా॥ 3౨ 
[80] ఆడోరోడేశ్చకూడోచ్చ డస్యరస్స్యాత్స శేచుకి 

[81] చెచోర్డస్యాలఘూరస్సా్యాచ్చు క్వగాగమయో స్పథా॥ లెక, 

(82) పడోళ్చుగలర (రికి శృబ్దపస్ల వస్యాస్య వేంచుకి . 
డకారన్యలఘూశేఫో [రిక] చేంచుక్స్యా క్పే)రణేంచుకి॥ వేళ 

[ర5) ఇక్నారైెకార యోర్యోగో నావోోత్వ నే త్వమిష్య తె। 

[87] (్రేరోంచుకిచః పోన హేచ్చోశ్నెచ్చోస్తువాభ వేళ్ తో 

. సంజ్థాముబ్మధ్యముదుజ్ [రిర్చిము= స్థ తాంముదితో భవేత్ / 



హరఠిశారికావలీ. ర్ఢ్రిక్రి 

[69] ద్వికుక్ష ఛిన్నాగనూన్యచ యోర్భుతి పెీపపహా॥ వజ | 

[907 అర్థబిందోస్పిద్ద చస్య ముతిపో బహుళంభ'వేత్ | 

[9] పూర్షవిందో రాగమన్యచకారస్యతువాదుకి॥ 3౭ 

(92) వచ్చోళ్చూవోరగోశ్చొ-్చోఠళప్చాడుః కాశ్చొరుకుర్ముతి! 

(98] స్యాదిజ్చోరీ స్తుసర్వస్య। [94] తెచ్చో స్తే లేరురిత్యపి! వెలా 

శ్లో॥[95]చావునోనూ శచ్చునొచ్చోర (౭6) జి౯తివాలు క్ర యోస్తువోః। 

(97) ముత్యగోరనుకనో్టశ్చ శా న్మా కానా భవంతివా॥ 'రణా 

(98) స్వాదు)చోఫబక౯ాహుళంలోషో। లిడేటోర్ముతి చేరు-దోః। 

ముజిపోవోర్దుజ్యు తోశ్చ | వోస్టక్చోదపడాచవా! లం 

(29) ఇతివ కే) పశేపో వొరగోరంత్యస్య యోభ వేక్ 

(100) త తాగోర్వ కసంబంభే దీర్గ త్యమపి చేవ్య లే! రోం 

(101) పీిలుచ్వాద్యం తాతరస్య। బహుళంముతిలుగ్భ వేత్ | 

(102) ఉదితాదితర తాని కాద్యాలేచోశ్చలుజ్నుజీ! రం 

(108) భవేతామయ్యవూ వక్రతహా బహుశమాచ్చి శే! 

(104) భవేత్క_లస్తు కలుగోరన్య నైపరతో లటి॥ ఈ 3 

(105) తంనేవాస్యాత్కలా బేశ్ (106) స్య న్రైలజివడ్ "తథా! ॥ 

వానా శేవర్ష కే పిస్యాల్ల యా'దీకో పరార్థకః। తర 

(107) వాభా వేవలచోరాల్లో। దుగ్దస్తృస్ఫ్యాచ్చునాసవా 

(109) పడుజ్కొ-నూక్వచి శ్స్యాశేదృశ్యే కే నుపయోగినా। ర 

(110) అన్ను పయుక్ష సెం చుస్స్యాదగ్వా దెస తృఓక్చదః। =. 

(11) శోపగ్వాడేర్లతౌ తద్యల్లోపస్స్యాద్యాత డాతుగోేః॥ రజ 

(112) అఫితస్మింళ్చులోపస్స్యా (118) త్త లేరూఅపితన్నుతి! 
"1, అనుపయోగ్యగుభూ౯ా లే లజస్స్యాత్తు లిడంతకః ర౭ 



సగర చాల వ్యాకణగుప్తార్హ ప్రకాశిక 

(115) అను ప్రయుకగుర్భావ భేదకస్య నుజంతక్రః। 
స్యాన్ను జ్ న్ముపయోగీవా [116] సా)న్వన స్యాపివాభ వేత్ 

[117] కలాన్న నర్షకా దున్నా ల్లోపన్త చృబ్దవస్యవా। 

114) ధా త్వాద్యన్ను పయు క్తాస్తుదృశ్యం తే ఛాతవోహియే। 
విలకుణార్గదా స తెశబ్దపల్ల ఇ ప్ల వసంజ్ఞ "కొః| 

[119] చేచ్చథార్థన్య సంబంధేణ్భటో లడవిసమ్మతః | 

[120] తల్లి జ్ఞసంఖ్యా భిధా మూనచనం భాతుఖ్లేదకమ్। 

121) ఆశ్ళాశేభిహితే భ్య్వాదేరశే ర కనో౫తిః॥ 
(22 నలయ్యాది క్రియా కోర ర్భృభావవృ లేస్తునుజ్మతః। 

128) గతిబుద్ద్యదనాన్థారే క కర్మ కాళ్ళబ్దకర్మ ఆాః॥ 

"లేషూవు "పేర గౌక్షర్తా (పేర బేకర్శభావ భక్ 

124) క్వచిత్క_ర్తురనుక్త స్య పష్థాచబహుళంభ వేత్ ॥ 

కన్వాది యో గే ప్రయోజ్యకర్తుక్ని త్యం జమిష్యు లే! 

ఇతి క్రియా పరిళ్ళేదః 

అధకృదంత పరిచ్ళేదః, 

it 

తో [1 యభాన్యవవ్యాతిజ్లేయాః కృ తామర్థామనీపీ.భిః। 

ఎన్న విత్య యా ధాతోర్విహితః కృదితీవ్య లే! 

. వక్యుమాణాభానకర్శ కర్మాద్యన్థాః కృ తామివా। 

వజ నన్యవిష్థేయా వ్యవహా రానుసారతః॥ 
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హరికారీ-కావలీ కీర్తీ 

(2] లుకక్ఫాత్కే-గత పచేవింషుకగ చయవానారిపశే 

(క) వ్యలుగ్యా జీః।కస్స్యా; దికకపుషుకనో!। రాజేరాక కినియుముదియు 

న్నక్నిరుః॥ త్రి 

(5) చేయ్యా బే స్త ( జ్కృ_లుగ్యాటే (6) రడం గాాబే (7)రమ్మి 

(8) కంవః॥॥ 

టవర్లకస్స్యాదాడ్యాదే రృ వేదపితతో “ంత్యలుక్ | 'ల 

(క) పడ్యాదిభ్య మ్లన్తణాద్యా! శి పాదీ్హ భో వంత్యపి। 

(9 తోభవేదావులించ్వాజే (10) సి రియ్వాబేః పవర్లకః॥ ల! 

(11) పుర్మాయ్యా జే (12) రికోంజ్యా టే (15] ర్నజప్పాచే lh 

సృతోజడిః। 

వల్యాజే కీ15%ి రస్తుగీర్వాజే (16) ర్వూన్మన్వా బేస్త థాభ వేక్ ॥జ_ 

(17) శో ర్వాదిభ్యఇకిస్త ద్వ (18) చ్చేర్వాదిభ్యోగడేమత 

(19) మాళ్వా దేస్ప్యాదళో (20) డుస్స్యాదా జ్యా చేస్త తిపశ్చయోః॥ ౭ 

(21) అడుక్యా'దేరురవువీ (వి 9) (22) వడికల్యాదయః పే! 

వర్ష కాల త్రవిశ్లేయాస్సుకవిన్య వహారతః॥ ౮ 

కాను శ్చేకశ్చరూగో స్సా్యాల్ చూతోశళ్చూడరకిన భా 

కీ చేరుయుకృఆటస్స్యాల్ |! పెంచోక్లైపేవురిత్యపి। 

శీవడిర్వ్యతిే కస్యాక్ (వ్రబంధ్ధ్య- ణ్రాం ప్పఠోూాగతః॥ లా 

ఉలికృందరే పరిళ్ళదళ 



ర్రీరీ బాలవ్యాకర ణ గుప్తార్థిపి కానక ం 

అధ (వకీర్ణ కపరిచ్భేదః, 

ఇమాం లానకమాి 

న్లో గ (ఏ) బుఇలళ్చ 3శారక్చసచాజ్యార అస౦మితె ౫ 

క త 0 న | ఏకారఉత్న మరులుడుషు వా (హస్వం నచ్చి ఇష్ట ౧ 

(8) ఉయ్యెంపయ్యెద తాయెత్వున్యాంత సాలు 

(8) న క్రయుగో ఫ్ట్న! ఊళ లోయాలస్థిత దీఫా వేశాకశను, (పహాస్వావా। 9 
qm రెం 

(7) అకా రేచజ ౩“రస్యన్ల్ న్ను లోబకాహుళంచలుక్ ॥ 5 

(ర) వాక్క_టాదడక౯ాలుక్స్ట్యా (9) ల్లుజ్ని ద్విత్వస్యపదాద్యచి। 

(10) సీలుగ్వా బె రాద్య హల్లుర్దాగనాం బభాశ ంతువా॥ ర్ర 

(11) (పథ మేతర దీఘాః వారాటాణా (వాన్వ తాంభ వేళ్ । 

(19) తదోయా రాద్యాద్యగర్షో పర్ణ! (9) డంగ్యా డేడ౯ాశ్చణశ్చ వా॥ కి 

(14) ) వెళొదీ? గం హూొతు! డర్ట్! (15) దక్కా్వాదెర్షస్య నాతండః। 

(1)6 పదాంతాయుక్త నులురూల్ర లః బహుళమిమ్య తే! జ 

(17] ళు "ంశ్రపదమభ్యేతు నలయోర్లల యోరపి! | 

దృశ్య తేప్పాయకోలోప। ఉతఃపొక్కవిసమ్మాతః! 

(18) క్యచిత్కచి త్తభాన్యాచామపితత్న ప్రదృళ్య తే। . 

(19) వాబ్బురా దేవత్రేలోపో (21) జూదాడేర్గన ర్ధన్యజన్హ సభా... 

ఫం చుక్చ రకా భో వేష్టూతోలుగ్వానాది న న పగేసరుః | 

(1) కినియుముదియున ఇతిసమాహోర ద్వంద్వ: మధునలతివళ్ _ 

_నవుంసకలింగే ఉకారాంతశబ్దస్య హ్య్యేకవచనమ్। వః=ఇకారన్య) 

ఉః=ఉత్వంభవతి, ముదియు ధాకుసాపొచర్యాల్. కినియుభాతోరవి 
ద్వితీయమ్మైన ఇకారస్య ఉత్వమితిశ్టైయమ్, [టిప్పణి) 



చాలవ్యాక రణ గుప్తార్థప) కాళి కాపర 

పార్భమన్యు (స్తీమహోత్సవము, 

(ఇదె కల్లూరి చేరక కట రామశాస్త్రి) కృతము, ) 

(2=2=1916 చేశమనూత పతిక నుండి) 

(ఇయ్యది రాతునవత్సర. భో దపడమాసమందలి (సంపుట 4 

నంచిక (7) యాం ధసాహాత్య పరిషత్స తిక మోమున నెజ్బవాణయిచున్న 

వర్ములచినని తా రామస్వామి శాస్ర్రమణి సవమారోవిత గుప్తార్థ ప్రకాశికా 

చ్యాఖ్యాదో మములకు సమాధానములు 

న్లో వర్ములాన్యయభూ రాం గ్రగనక్లం చద్దా)మ్యధర్శధీః 

నీశా రామస్వామిశా ప్రీ స్రీ !నమ్యతే సవ్య పాణెనా॥ 

విబుధవశంనదులా రా 

విజయన గాదేవాసులెన శాస్త్ర వారి వొణిని లిఖతమరాలకంబుగా 

(గవాణంబు సేసికాని యుగ తావ్య గతా సమ గంబగు సముగ్ధత ముఖం 

బున ముక్కులు గలఅవ6గాలి (దుళ్ళయాడూచుం దుల కరకు 

సృటాటోపభయం కరమగుథాటి వాటిల్లుచున్నమాటల బి భీ పి. 

తో విజయముచేసి మహోన్నతపదవిని బెచ్చు -లేగుచున్న యు స me 

నీమాలష్మే పూర్వోక్త ౩ షృత్రికారత్నంబునం బరిఢవిల్లుట కంటి-దే ఎినిం 

జెప్పిన రాకు సాబ్దశూన్యమాసమున రీసిశే౯ా దయ మొందిన దీనిమేన నట్టిదు 

ప్కా_ల వాసనలు నలమున గాలుగా నంటుక్ొన్నట్లు కానిపీం చెను. దీనికి 

సుణములయందు శూన్య తాబుద్ధియు, దోహములయందు మాన్య తౌబు 

ద్దియు సవాజుబగు చుంటస్సస్ట పశు దుంను, బ్రయ్యది (బవ్మానీ కల్లూరి 

సంకట రామ ఇాస్తు) ఎ వారివలన నుద్భవిప్లైన గువ్తార్థ ప కాశ కో వ్యా 

ఖ్యాలమ్మీని వర్శియశిష్యుం డ్రై 'ఢెన సుంక రధంగ య్య గాకయకు యా 



9 బాలవ్యాకరణ గుప్ప్తార్థ పకాశి కోపర 

బుసనంపద నుపయోాగించుకొని బవీసిధిక్క_రించు చు లేనిపోని దోషం. 

బులుమోాపి +వి పాః పన్చిమబుద్ధయః”  అనున్యాయమ్మును దోషా. 

గుణా గుణాదో పూజ అనువచ నార్థమును సత్యపజణుపం జూచుచున్న ది, 

ఏమో దీనికి సూది బెజ్జమంత నోరును నొకసమంతయాంకలీయు గానం. 

ఇడు చుండు. తలకుందగని యింతేయాశ “దరి దాణాం మనోరథా;ఖి 

అను న్యాయమ్మున నందని మాంకులకు నజ్జులనాంచుటవంటిదియేక్షాన్సి 

యెంతమా[తమును దీని పెదవిపాటునకు నైనను నవకాశముండ నేరదు, 

ఇట్టి ఫోపాసూయా వే శంబులుగల నసీమాలమ్ములు కాలమహిమశుముం 

దు బయ ల్వెడలి వి వొలాడుచు దృ శ్యాదృశ్యజ్ఞూనంబుగల కోవులాం. 

గుల కనుమూానీ గంతేలుగట్టి నష్ట్రముగలిగింప వచ్చునన్న దురాలోచ 

నము నేసీయు (గ్రంథక గ్రగారుళాముపండితులయ్యును (అపరితోషాద్వి 

దుహోం నసాధుమ న్యే (ప్రయోగవిజ్ఞానను” అను కాళిదాసో కిని మన 

మున నిడుకొని స _పర్థులనందగి తమకు గొరవంబున పే పేర్మిగల కాం 

దజు సజ్జరులకడకు స్వ గంథమునంపి వినయసంపదతో వేండి. తెప్పించిన. 

తదీయాభి పాయములు (గంథారంభ మున వారిసణగణాతిశయములు . 

శాక్యతముగా నుల్లసిప్లై మ్యుదింపించిరి. కావున నట్టిసప్తర్షి కల్పులు . 

(బ్రహ్మలు న్ 
(1) వావిలికొలను సుబ్బారావు గారి నిబ్బరపుసూ కి ముక్తాఫలము . 

. చానముగాంగాంచి యబ్బుర పుశుభంబులు చుబ్బనమాజు ల్వెట్టుచు 

శ్రి ఇన్నాపగడ భానుమూర్షిగారి మహోదార హృదయాబ్దనికీ 
ర్ మూలన నుమాదనభాలికిం గనుంగాొని (పచండమా రై రాం ప్రకా : 

oF శం పకటించుచు, oe 

"9 ) జహరికామయుముకుగాక సుమనోనమునో'భి రామస్వభావ...... 

© ఫావిక ప్రక సం ) బక వస సు ౨కు. 5 జ య్య ఇ టై న శ్ర రామర కునొందుచ్చు .. 
ri 

క 



పార్గమన్యు క్రీమహోత్సవము. 
క్ట 

[4] కస్తూరి శివశంకర శాస్త్రులగారి సదాచార సంపద్దుమఘుమౌా 

యనూన మాన సార్ప్చిత బహుమానో క్షింజేళొని లోకవీవంకరత్వము 

"వెల్లడి సెయుచు, 

[5] వేదము వేంకటరాయశా స్ర్రీగారిసహృదయ హృదయంగమ 

సౌజవ్యసముక్సృజ్యమాన సంస్తుతింగకొని సూరి ద సామర స్యంబు 

సల్పుచు, 

(6 రావు బహాదూర్ కందుకూరి ఏిచేశలీింగము పంతులగారి 

సహజసరససౌమన స్యపూర్వక శ్లై'సునముం (హించి యసారంబగు 

వీరంబుల నెజపుచు, 

[7] అకుండివ్యాసమూర్తి శాస్తులగారి గభీరాశయ సుభగం 

భావ్రకసంభావన సంపాదించి భన్యాసమానసార స్య సంపదలు బయల్ప 

ఆఅుంచుచు, 

ద్రటులు నిర్భీకపండితా దరణపర్యాప్కిం చెంది దాడి వెడలీన . 

యీ గంథ రాజశిళ్ మలి గుప్తార్థ రా జ్య
మ్మును వ్వెల్తుగ చెగురం దన్ను 

కాసిపోవయగా సామాన్యద్విజశే కిక శక్యరిబగునే మహస్తులచె మన్నింపం 

ఆడు నుహాభా గధేయరత్న మును భీకౌవందనమ్ములబిగిని బుహ్టీపూర్మిం 

గాంచిన యొకయతిమూర్తి యడ్డమై యతీహోన మునేసినచో గొజింత 

గలుగు జే? కులగిరులు విరసావహించిన 
యీరత్న గర్భామండలి సొక 

_గులకరాగుట్ర ముదిరిన నేమి కొదువగలిగేడు కాంబట్టి యింతన్యూతన 

నీ గంథ"రాజమునకం లోపం జెతనూత్రమును నొదవదు. క్. 

అయినను, కలహం బనెడి యోాదనం'బే కాక యరణ్యంబున6 .. 

(బాణి రసహీతంబెన "యోాదనంబునను నుండి “కనుదోయి” లోని ' 

కనుపదమును సహితమును, (బథమౌావిభక్సి యని (తోవం గానలేక 

ద్మిగ్భాంతిం "జెంది కనుడో యిం 'చెజవలేని యీయాండునీనూలప్మినే. 



4, బాలవ్యాకరణ గుప్తార్గప్ళ కావ'కాపర _ 

శాకీనించేసీ డయార్ల హృదయంబగుపండిత మండిలి దన్ర్వున విడుచుట 

యుక్షం౦బు గాదుగాన నీవజలోవాొంచి చజ్జలమర్శంబు 'లేర్పరించి పలువ్రు 

రను బాగుకసి యాజీలేజీన విల్లబకల్లి యని వించుకొన్న లోకకుంటుం 
విని యౌానీషతికామ తభ్లైక హీంత్రో ప జేశమునరకుం దీచిం చేయివట్టుకొన్ల | 

మెల్లమెల్లగా జేర్స జాచదముగాక! లోకములో నొక శుభ కార్య 

ము తలపెట్టుకొన్న సమయమున నాదిని చేవ తాస్మరణము శిష్టావా. 
రముగా నున్నందున నిటి వీడ్యారంభ కార్యంబు జరిగించునట్టి యద 

నునంగూడం దీర్గ స్వార్ధము లుభయమునుగలని వచ్చుట్న్మక్రై చేవశావి* 
ద్యాశబ్రములరయొ ద్ద (వానిన (పతీ వాదుల మనంబందలి (పధానావే పణ 
మునే మొట్టమొదట నెత్తుకొని బోధ సేయింపందలంతుముగాక! 

ఈనీమాలకీ పాంతలయందు నెంతంమూ తమును మాన్యత లీక . 
_ శకేవలమును గుణళూన్యత య స్టిరికరించు చున్నా రము గావున “వ జం . 

వ్య జేణభిద్య కే” న్యాయమునం దిరిగి మేమును శూన్యమాసమునే సు... 
ముహూర్త సమయముగా నెంచుకొని యాుత్తరించు చున్నా రము, 

పూర్యపవము. ప 

(ఓ) శ్రీలింగమ్ముల ప్రథమైకవచనమున కు లోపంబగు” తత్సమ... 
. (57) సూతమునకు యీలింగములనం గా హ్రీ నాచకము” లనియక్థము _ 
చేయుట కేవలము పొరపాటు, అట్లు కానిదో దేవ తావిద్యాదిశబ్బములు. .. 
"తనాచకములు కామించేసీ బేవత౫ విద్య” అనురూపములు నిద్ధిం 

. పనేరను. వాఖ్యాత యిస్లి పాగ్గము చేయ కుండిన చో శ్రీనాచకములు 
గాకున్ననుం నవి క్రీ లింగము లేగాన మూలమునుబట్టి సాధ్యములగు, 

+ . . సమాధాన ము, . 

. __ నూచితిరా! యీయగాధ సంస్కృతపాండిత్యము 1 చేవశావి ..? 
స్ర్రీలింగ.... 

౫ గొ స్టీద్దములు క్ర్రీవాచకములు గాకున్నను క్రీ లింగములట! 
+ | ర 1 1 1 pa , , 

. Pe Me "te 
by [| ' 1, 1! ॥ 11 ' Me we ff Ge క. 1 1 . |. షి క్ న i " | ॥ | | 11 11 
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మయినది (ప్ర్రీవాచకమేల కాదో ! తెలియకున్నది, శ్రీనాచళముగాకు 

న్నను, |క్ర్రీలిం౫ మగు ననుమాట సహోదరుండు 7 కున్నను, సోదరుం 
డగు, గామ్యుము గాకున్నను, అపశబ్బమగును ఎడమచేయి. గాకు 

న్నను, పుజ్ణ చేయియగునుు, అనుటవంటిదై పరిహాసాస్సదమగుచన్న ది, 

వుజీయు, లింగమనునది శబ్దమునకు, 'వెందుంగాని యర్థమున కం సంబం 

ధింపదని [పతిభటుబ తాత్సర్యమ యినట్టులు తోచుచుండు. అయ్యది 

యశా్ర్రీయము, అపార్ణము శాస్రమార్షమాలోచింపంగా “దేవత, 

విద్య” అన్నవి (స్ర్రీవాచకములు కాసిచో, టాప్పక్యయమెట్ల సంఘ 

టిల్లును స్పష్టార్థ మి క్రింద నీశబ్దముల (ప్ర క్రియకొంచెము సూచింపం 
బడును. “చదేవాత లొ” అను సూతమున (క్ర_క.27) దేవశబ్దముకంశు 

శ అత (0 39 మధ్య వం స్వార్థికమైనతల్ (పత్యయము రాం గా దేవత” అని (హస్యాంతము 

తద్ధి తొంతమగును, ఏపదధాతువు కంళు “సంజ్ఞాయాంసమజ, నిషద 

నిపత మున్క విద మణ్, లీజ్, భృకిపః (క_ 889) అనుస్తూత 

. మునం గరణార్థమందు, క్యప్పత్యయము రాయగా “విద్య” అనిహిస్వాం 

తము కృదంతనుగున. బ్రపుడు, తలంత దేవత శబ్దమును, కృదంత విద్య 

శబ్దమును నగునదంక | పాతిపదికములు ప్రీనాచకములు గావున నే 

“అజాద్యత ప్రొవ్ (4_1_4) అనుసూ తీమున అజాడి (పొతిపదికములును, 

అదంశ పాతిపదికములును (స్ర్రీవాచకములగుచో శ్రిత్వమునకు ద్యోత 

కమగు టాప్ప్రత్యయ మగును+ అనిఫలి తార్గము! సహజంబ్బులైన దవా 

న పకాశశక్తు లగ్నియందు గూఢమ్ములె యుండగా నయ్యవి పకటింపం జే 

యుటలో శు్కేం ధనము సాధనమైనట్లు పొతిపదికంబులకే సవాజా 
ర్ధమైన . స్ర్రీత్వమును, టాబాదులుస్యటీకరించుచు ద్యోతకములనిపించు 

కొనును గ్రౌతిపదికార్థ పొ పదికంబులకు నాచ్య వాచకభావనము సం 

బంధము, (ధ్రత్యయార్థ (పత్యయములకు ద్యోత్య ద్య్యోతికభానము సం 

| ఫ్ ; 9 న _ బంధము, 'కాంబట్టి. “డేవత, విద్య అనుశబ్దములు త్రుక వాచకము 



న స్వకృ ఆంతః [స వసిద్దాంకతళ) సంస్త్యానే సాయే ర్ల గ గట్. 

Ga: బాలవ్యాకరణ గుప్తార్గ ప్రశాశి కాపర 

లుగాననే యాకారాంతము.లె శ్రులీింగములని చెప్పంబడు, “ఆకారాంత 

నీ లింగో చేవ తాశబఃి ఆను శబవుంజరీ సాఠమునంచేసీ లింగము శబ - 
కా © © | న... 

మునేే కాని యర్థమూనకుం జెందదని |పతిభటుల తాత్పర్య ముగా. 

బోలు!! అయ్యది శబ్బముంజరీ పాఠకు "జ్ఞాన మే, ఆజ్ఞానము సంస్కృత 

వ్యాక రణ గంధమును మూర్కొన్నదిగాదనిన్వశక్షి నిజయల్చ్బజుచుచున్న 

ది. ఇంకను దేవ తాదిశబ్దములర్థి ములో. బుంవ్యక్సిని టెలియం 'జేయున 

పుడు, క్రీ వాచకము శెట్టగునని ఫంకింతు లేని వినుండు, “క్రియూమ్! 

[1 l కి] అనుస్త్మూత మును వఏివరించున మయమున మహాభాప్యశా 

రులు “స్తన కేశవతీ క్రీ ప్రసా! ల్లీ లోవమశః పురుషః న సతః! ఉభయోరంత 

రంయచ్చ! త దభా వెన పుంసక్షను। లింగాత్ ప్రీ వుంస ణో రే! . 
Er 

[భూకుం నేట్యాప్పస జ్య లి! అను న్యాయమున సన కేశచివ్నా ములంబట్టి 

శ్రీలింగమనియు, శృ శురోముకళా చివ్నాములంబట్టి పుల్లింగమనియు 
నిర్ణ యము నేసితిమెని య వేవఛారిమై వతిళాల్లీ పురువునిం జెప్పెడి భూ. 

కుంనశబ్దమా కా రాంత శ్ర్రులింగముగావలని యతివ్యాప్తి తటస్థించున 

నియు, ఇష్టస్థలమ్ముల్ టన ఖట్యాావృయ “దీశబ్దములయందు శ్రీసుంనలింగ 

: 'త్యాదులు సంభవింసన యన్యాప పృ వచ్చుననియు సఫంకించికొని వ్యాకరణ 

శ్వామ్ర్రమందు శ్యాప్రీయలింగము (లేక పారిభాపికలింగము ముఖ్యము 

గాని స్తన కేశ శ శురోమక ళాదిస్వరూపమగు తొకిక్షలింగము ముఖ్య 

ము గాదని పరిష్క-రించిరి. గో స్ర్రీయామ్” అనుసు తమును వివరించున 

వ ట్టి పకరణమం జే భాష్యకారులు “సంస్త్యాన (వన్యలంగవాన యా 

“స్పట్ప్రస స వేపునూ 8|| *అనిలింగ లమంమును సీద్ధాతవ. 

 జిచిరి స్య ధాతు వు కం శె డ్రట్ |ప్రక్యయంబు గలిగి త్రో 
సగట్థియనననియ సూ. జ్" ఛాతుక్ష కంటు డుమ్సు౯ |ప్రత్యయమున్ను. ఛా. 



పార్గమన్యు (స్రీమహోత్సవము. 7 

తుస కారదీఘో౯కారములకుం |గమముగా సకార (హాస్యము లాదేశ 

-న జి ns 2 ఇ - లు ఇ కి 

ముల పుంశబ్ద సిద్ధియగుననియు, స వ్యాకరణ శా నస్ర్రమున త్రీశేబ్దము 

నకు సత్త్వరజస్త మోాగుణములయపచయమును  (తయము) “పుం” 

వబమునకు స త్త్వదిగుణముల యయుపచయము (వృద్ది) నరములనియు 

౧ ద అ ఢీ ఛి 
వ్ ర చ 

ఆధ క ఇద 

బుం, స్ర్రీశేబ్దములు భావ పధాసములనియు. కీ కార్థమును స్పష్ట్రపటి 

చిర. ఈక్షోకములోని పుం ్రోట్రిములవేత నుపచయాపచయములే 

కాక యుపలతుణంబుగ సత్వ రజస్త మోగుణముల సామ్యావస్థయు 

| గహింపయిడునసి వ్యాఖ్యాతలు విశ్వములోని సర్భపదార్థములును సాం 
అ న @ 

ఖ్యమత మునందు న్యా నాధిక భావంబునన ౦గాంగిత్వము నొందిన స్త 

రజ స్తజెరాగుణముల యుపచయమునువ కృ |పథానముగా చెంచిన-దోం 

దద్యాచకశేబ్దము పుసిలంగమగుననియు, అట్టి గుణముల యపచయమును 

వక్ష యుగ్హేశించినచ్ 6 దాదృశపదమును ్ర్రీలింగమగుననియు, నిక్రైసా 

మ్యావస్థ ముఖ్యముగా వ_క్షభావిం చెనేని న పుంసకలింగమసననియు, 

భావము. మనమెదుట నొకవృకుముం జూచి యావృవమువిషయమై 

“అయంపదార్దః। అన్మిపయోగించితి మేని వృతము స త్త్వాదిగుణ్యతయపరి 

శామమేకాన నపుడు మనము (పయోగించిన | పకృత వాక్యములోని పదా. 

రథబవుందలీ పులింగమున వృతున్వరూపమ మున స తాదిగుణ సముదా 

ధ ౧ య | 

యమునకుం జేందిన యుపచయమర్థవాగును. “బ్పయంవ్య క్త్ః అనిపయో .. 

గించితి మేని త్రీలంగమెన వ్య క్పిశబ్దము యొక్క. పయోగంబున వృతే. 

పమయిన స తది గుణ త్రయమందలి యపచయమర్గ మగును.” 

(ఇదంవస్తు” అసివాక్యముపయోగించితి మేని వృయాత క వముయున సత్తా 

దిగుణ త్రయ ముందలిసామ్యానస్థ నపుంసకమైశవస్తు శబ్దమునం చెప్పం 

బడును, ఇక్షు విశ్వములోనిస ర్వపదార్థ ముఖయందును 
స త్త్యాదిగుణముల 

నూపచయ సామ్యావ స్థలువివమీంపంబడిన ఛో గ్రమముగ్గా, 



అం మాం కాకాను. హాస్టలు 

యద లా. ఉదాన. రారా అయాలు నా me ఇ 

8 బాలవ్యాకరణ గువ్యార్థ (పకాశికాపర 

బూర్యో కృమ్ములెన లింగ తయబోధక వాక్యము లుపయోగంపండగు' 

మజియ్చు లింగమున విశ్వమయ్యమైన సత్త్యాదిగుణముల యుపచయాప 
చయ సామ్యానస్లలు బోేధింపంబడు చున్న ౨దున లింగ ముశ ్థార్థమునకంం 
'జెందుంగాని శబ్బమునకుం జెండదన్న ట్లు భెవ్యమంచే తాత్సర్యము 
స్పష్టపణుపంబడినది. ఇట్టి భాష్య తాత్పర్య మే “ప్ర్రయామ్। అనుసూత్ర.. 
మందలి (క్ర్రీత్యముకు వివరించునమయమున 6అచేతనఖట్యా వృక్రూది.. 

సాధారణం లింగంతు స త్త్యాదీనాంగుణానాం ఉపచయాపచయస్థితిరూ 
జ సం కీ భు గా గ mre « ore పం గ్రమేణపుం స్రీ నపుంస కాఖ్యం, ఏ కాధ్థేశధాన్య త్వాద్దృస్టంలింగాన్య | 
త్వమితి భాప్యో కేరర్ధనిస్టం కేవలాన్వయి. వయంవ్య క్రీరిదంవ స్వయం : 
ప న్న పదార సతా దు. పదార్థఇతి తివిధవ్య వహారస్య పదార్థమా తి లా ల్ | అనిశ చేంటు : 

శేఖరమందు వివరింపంబడినది. విశ్వమందలి సర్వపదార్గముబయందుశు 
నుపచయాపచయసామ్యావస్థ లెట్టుండుననంగా:__-సృష్టికింబూర్వమున . 

సామ్యావస్థలోనున్న నత్త రరజస, మోాగుణము లాత యొక్క నియామ ... 

. కల్వములేకయే, తమంతతాము న్యూనాధికభావమున నంగాగిత్వము .... 
నొంది శబ్దస్య రృ రూపరసగంధాత శ్రక్ంబగు జగదాకారముగాం బరిణమిం స్ 

చెనని గదా నాంఖ్యమతము, (ఇట్ల సాంఖ్య మతని బంధనలు “ప్రవ త్తే స | 

శ 029) అంగక్యా నవక 2-2-9 ఇళ్యాం స 
ములయం దుద్దాటించి శాంకరబ్బహ్మసూత)భావ్యమున ఖండింప (బడి. 

నవి అందున స్వయముగానే యుపచయాపచయ సామ్యావస్థలను బొం - . 

/ దునట్టిశక్తులు సత్యరజస మోగుణముల యందున్న ౦దునం డత్సరిణామ: ... 

.. మ్ములెన జగత్చ దార్థములయందును నయ్యవి గూఢముులై “కారణగుత్తాః 

(స శాశ్యేసంకామంతి! అనున్యాయమున మృద్దర్శనము ఘటశరావాదుల' .. 
రట లిమిడియుండునని సాంఖ్యమత ఛాత్పర రము, ఇట్టి కాత ఎ 

._ర్యమే *ళ్ల్ ॥ పివృతి.రితి సామాన్నం। లత్షుణంతసంకభంతే! అవిళా యయ. 
| | ౧. ' 
Wp, rn 
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పార్గమన్యు (శ్ర) నుహోత్సవము. § 

పచయ ని ద్రోళ a) Ten నింత శి స్తా జ ( ) స్పీరోభావ (అపచయ స్థి తిక్సే (సామ్యావస్థ్యా త్యథభి ద్య తే 

పివృత్తి మఠ శ స్సర్వే ్థా | స్పిస నృభ్టిశ్ళ హన త్కిఖిి అని హరికారికయం 

దు వెల్లడింపంబడినది. ఇంకను సాంఖ్యమక మున లోకములోని సర్వపదా 

ర్ధ్థములును సత్త్యరజస్త మో'సణ. పరిణావముములే కొన నట్టి యుపచయాప 

చయసామ్యావస్థలను బర్యాయముగా. వక వివహీంచిన-చో దేవకాదడి 

శ్రబ్దములకుం గూడ బున్న పుంసకలింగము చేల రాయగూడదని శంకీంకు. 

శేని యట్టననలదు. శిష్టలోకవ్యవహారపరంపరం జేసి “లింగమశిష్వుంలో కా. 

శంయ త్యాల్సీంగస్య” అను న్యాయమున నొకానోక శబ్బముచే నుపచ 

యాపచయ సామ్యూవస్థలలో నొక్కాశటియే వివపీంపంబడి యొక్కౌ 

క్క_లింగమే తత్సదార్గము శందుం చెలుపంబడును. దారథబమున పచ 
థై (యు 

యమాత)మె వివత్నీంపంబడి ఫున్లింగము. జెలుపంబడును, అవ్ శృబ్దక్షాన 
ట్లో 

శబ్దముల చేతం గ్రమముగా నపచయ సామ్యావస్థలుమా[త మే శ్రావింపు 

బడి శ్రీలింగ నపుంసక లింగరూపార్టములగును ఒ కానొకశబ్దమున 

ధర్మద్వయమును పర్యాయముగా వివపేంపలయిడి లింగ ద్వయమునునగు 

నకుత)వాచక టై మైన యుకు శబ్దము నతుతపదార్గగత మైన సామ్యాపచ 

యములను బోధించు నపుంసక (ప్రీలంగములను బ వ్యాయముగాల | 

డెల్పును, నకుక శబ్దము నపుంస కార్గమునే బోధించును. తటశబ్దము ' 

పర్యాయముగా మూ: డులింగములను వచించును. ఒకానొకచోం బ్యా .. 

భాపికలింగముతోం గూడ నైకవుత్వమునొ"ందె “లోమశ పుకుషస్మృ . 

త్రః॥ అనున్యాయ మున మేహా నాది ఛచిహ్నవికిప్ర పదార్థయుం గూడ 

నొక పికరణంబున శబ్దము బోధించును. “పథువాయ జేత॥ అను-వోటం , 

బశుశబ్దము శ్వా స్ర్రీయమైన స త్త్యవిగుణ నుల యుపచయమునే కేన - 

లమును "దెలుపక పుంక్సిహ్నృ మైన శేఫస్సుంగూశ (అర్థవిస్థమగునట్లు) 

బోధించును. కావుననే ఫుల్లింగమై, మన్యు) శాస్త్రీయమై యాప ,; 

rm 
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యోగించుచుండు, ఇట్టి తాత్సర్యమే “తత్సంభ'వేతు శా స్రీయ విశిపే 

తౌోక్రికే శ్వా ప్రీయ మపి శబ్లతో బుధ్య తే తథానుభవాత్ | అని కేంద 

శేఖరమందు నుద్దోషింపంబడినది. “శ్లో అయ మైందిముఖం పశ్య 
రక్ష శ్పుంబతిచండోమాః॥| ఇ త్యాదిస్థలమందు శ్రీ పుంసకలింగము లైన 
యం దీచంద)మశ్చబ్దములచే శ్వా క్రీయముతో ( గూడ లొకికలింగము 
భావన నేయ? బడినందున నే “చంద మశ్ళబ్దగత పుల్రింగోన, ఐంద్రీశబ్దగత 

'ప్రీలింగేనం తత్పతిపా ద్యేంది సంబంధి తేన చోపస్మ తాద (పస్తుత 
పరవనితా సక్కపురుననృతౌంతః పితీయతే” అను కువలయానంద 
(గ్రంథప్రు కారమ్మున, లోకములోని నాయికా నాయకులు న్యంగ్యరీ తిని 

బోధింపంబడి సమాసోక ట్రిం కారము సీద్ధించు చుండు, 

మజీయును, లింగమర్భనిస్గ మె శబ సంబంధి "కాదుగనుక నే యెం 

దీ) చందమశ్శబ్దముల చే వ్యంగ్యసరణిని నాయికాొనాయక పదార్థములు 

బోధింపంబడి యలంకార సమన్వయం బ గును, లింగము శబ్దనంబంధియే 

శీవలము నయ్యె నేని నాయి కాద్యర్థములను బోగెంపనందున నలంకాం 

సమన్వయం బెట్టగును * కాన్సున 'దేన తావిద్యాదిశబ్బముల చేత బదార్థ 
గతం (క్రీత్వమే బోధింసయబకును. అనగా. లౌకికలింగముతో నెకను 

త్యమును. బూందని -చోటుగాన శౌ త్రీతాలింగవై మైన సాంఖ్యమత పీ కారస 
త్యాది గుణముల యపచయరూప ('ప్రశేమును ఉక సంస్వ్యాన 

ధన వలం మానే ఫిరళాన్వక కృ తాంతేః(స్వనీద్దాంతత$) సంసా నే సాయ 

తేర్లుట్ స్రీ సూ కేస (ప్పన "'వపుమా౯॥[” అను పూర్యో కృ భామ్యనిద్ధాం 

తప కారమున నట్టి దేవతా విద్యాదిశబము వచించును. ఇట్టి వీద్యా 
దిశబములే యాలంకారిక పికరణములో వచ్చిన యెశ సంద ర్భానుసార 

ముగా లోకికలింగము సెకము భావివపంబడి వాయికగూడ వ్యంగ్యార్థ 
మె “విద్యా నాథ” ఇ త్యాదిస్థల ముందు విద్యలు (స్రీ లునోలె నాతని 



పార్థిమన్యు (క్రి మహూోత్పనము Il 

మోహించి వశనుందున న్ని యన్న లౌకిక యీ లింగార్థముగూన వ్యం 

గంగను. కాబట్టి తత్సమపరిచ్చే 7 సూత్యమును వివరించు-వొ 

బ్రహ్మశ్రీ చేంకటు రామశాస్తులుగారు డ్రీలింగకబ్బ్దమునకు శ్రీవాచక 

మని యర్థము చప్పుట బి! నే సీతా రామస్వామి 7: స్త్రులుగారు మాత) 

ముగాక 'ప్రీపురషాదులందకును జయజయశబ్దములతోో మెచ్చుకొనం 

దగియుస్నది, ఇంకను శబుమున కుం చెందక లింగమర్థమునే చెందెనేని 

6 అ-క్రారాంత త్రీలింగో విద్యాశప్టగ ఇ త్యాదిస్టలములందు ప్రలంగః అ 

న్నది విద్యాశబ్దమున కెట్లు వి శేషణమగుట యు క్షమందు శేని “శ్లో[రా 

మేతద్య్యకురం నామ | నూనభంగః పినాకినః | శౌర్యభంగో రావణస్య 

మదభంగస్యవాలినః* అన్న-నోటునం బలెవాచ్యవాచకములకు నే 

దాధ్యవసాయంబున యు _క్లంబయ్యెడి, కనుక నే “పుల్లింగశృబ్దల త్యాది 

వ్యవహారస్తు వాచ్యవాచక యోరభేదాధ్యవసాయాతీ. ” అని చందిక 

శాదివ్యాఖ్యానములయందు “స్రిమామ్” అను సూతి)మందలి ఖర 

మునొద్దం జాటబడు చున్న యది, లింగ మర్గమునే సంబంథించి శబ్దము 

నకు జెందదు గనుకనే “అస్థ్యాదిషున పుంనకగిహణం శబ్దగిహాణం 

(దహ్పవ్యమ్ | యు క్షంపునరిదం విచారయితుమ్ | నన్వ నేనాసంది గై నో 

న్రగ్ళవాణేన భవిత వ్యమ్! నహింనపుంసకం నామశబ్దీ స్తీ” అని “సమో 

ర్న పుంసకాల్ ” అను సూత్య్రవుందలి మహాభా మ్యమందు లింగమర్థ 

నిప్టముగాని శబ్దనిస్టముగాదని డిండిము సూషంబుతో శసూపీంపంబడియె 

ఇట్లుండగా త్రీలింగశబ్లము సకు శ్రీనాచకమని వివరించుట (గంథకతలా 

త 'ప్పేమున్నది. అయ్యది యొపులకుప్ప యనంగవలయు, ఉత్తరకుమా 

రష ప్రజ్ఞలతో “అపౌర్థము, అపార్థము” అని పలుమాబు పలుకంగ చేకా 

లము గడచిపోవదుసూ!! అపార్థరు: గాదు. ఇదినో బ్రీపుడు సపార్థము 

పార్థమన్యు (శ్రీమహోత్సవమునకుం బార్భుండు లేకుందుటయిట్టు సంఘ 
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టిల్లు. పెండ్లికి. బెండ్లికొడుకు లేకుండు నన్న వారు పినుతు లనివించు 
కొనరా? కావున నటులాడువారి మూట షా "మాది దకమ్క అతిసాహన 
ము, దుస్పాహ సవా, వపతేయు' , వచట ౫ నాడువారమాట యానుటం 

"జేనియ్యు ఆఅతిసాహ సమనుటం శేనియు సేక్రిందిసంగతి స్మరణంబునకు 

వచ్చుచుండునసియు. లోకపు లోం గొందజు శ్యాస్ర్రీనామధభేయులు ఫ్య 
పషపదా ర్థలవీణం బవిసువుంచయులేకుండి వా మాచారనతకాను-ల ప్రతీ 

పదర్శినీర సజ్జ త్యమున గుణము యంద: వోపము లారోపించి వ్యర్థము జా 6 ఓణి 
య 

గా శువ్యుకలహంబున కు, గాబ్ట)ప్రచు నిస్క_ళంక స(భెవంబుగల Ow 

పతి) కారత SAE ములంశతు నయుతే ము ఈ వో జని టఉనంబులతోం గన్ను పామి 

ముకఖుంబులందుం ఏల కా కతి ని పహ నుండో ౬7 నట్ట సజ్జ నారులయెడ లింగ 
మర్ధిసిష్భ మయిన వోం బో oe IN యును శా'ద్ర్రుశేస్ట య. మెట్టు సమన్యయించునని 

(త 
__ wn య్సు నేన సరయిన ఇంకింత రని సొవధానముగా నాక శ౯ాంపుండు. . అటి 

లే! 
వారియెపష్ శ్యాస్త్రమస్యా న్పీతి॥ అస సద్దతేంబె ౩ తద్ధిశంబుతో (ప్రత్య 
యము వ్యుత్సన్న బె పెన శాస్త్ర శస్పము సమన్వయింపలహాడదు. ప్రక 

రి 

సర్భశా, న్ర్రతుకేంబున కును నవిరోథ మె నామురస్యంఖు గలుగుచుండ్షు, 

రణ సందర్భను-న నట్ మెక డీ ట్ ౧౫ శా స్ర్రశ్యము సమన్వయించినచ్లో 

శాన్ర్శే సము (స్రీ మెటంటి-ేని. 4 u సేత్త స్క. భిత, స్టభితో, త్త యు చా గ 
|; జ ॥ రాసు తలి న, ఇల భీత, చత్త్ Ca సా అలగా టి శాన _ ఈత 96 శ భల ఈ (7- లి -84) అశు 

జ్య 0 Noe + శ తు? సాం సూత మున “*శానిత్ళి రూపనుగాక్ర ఫా సము వెదికహుకరణం 
బున సిడాగమరహిత [ముగా సిక తింపంబడి యె. (1 జగ త్పోభోరప హ్రభవి 
మ్నువెస్ణ నక్షా (2) “తంతే స్థినాంసం నగరో; కం భే॥ (8) “త్రయంబకం సం 

= యమినందదశక్షా॥ (త గని ర్యాణ మేవ వహిత దాతవలాలనీయం | మూాపూత 
నాత్వ ముషగా EE రు “Fr తి"రేధి॥ ఇత్యాది షై "వదిన బ్రములు లోకమునందు 

బ్రాయోగంపం డిన కా. 
«vy 

ఇక గవారహితవుయిన. శా సృృశబ్దము గూడ 
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శ్లో! అంబేతిగారీ మహ మాహ్వయామి! వత్న పితు ర్మాతర్యవన 

సరా(ః। కథంనులమ్మీ మితిచింతయతం। శాస్తారమా డే భవమోచ 

నాయ క్ల, పా త్రస్థలితవృక్తనాం' (వాళ్ళే KX అస స”) శ్వాస్త్రుమార్ల 

క | వై స్త న్ ఇగ 8 రా గి (వ్షినామి! (శా నృ ౪. అమా క్ర అన్థాంగీక్ళ త పాంచ త్వ మహంనే 

చేమహామహాః॥ ఇత్యాద్యష ప్పదీతు.తాదుల కాల ఖైరనస్తుతిళ్లక పయోగం 

బులంబటై లోకమున వ్యవహరింపందగు. అథవా, “ఆగమ శాన్ర్రమని 

త్యమ్! అను పరిభొమంచేసి “సాగకంకక్తు కామన అనుచోటంబలె శా 

_స్టృశబ్దంబును బోచీనులముతంబ-న లోకపియోగా రే మై యామో 

దింపందగు, ఇట్లు ద్వివిధంబున బు కారాంత మైన శా న్ఫృశబ్దము (పయో 

గా రముగాన ఒబుస్న భ్యోజీప్॥ (ఉ-1-5) అవ న సూూతమున శ్లో న్లో కు 

"తెలయావు కనప డిత గ గి 0 క్ష ల మం 0 స్య | త్వెతాస వ స వచ్చజలాయగం ౨ | 353 

దిస్థలంబుల గం తీ పభ లి శబములుబో లె ఛా, కీ శబ్ద మో కారాంత 
య త్రీ 

లింగరూపము నర్వవాదమ్ముగా నుండందగు. పులి ౦గ మెన “శాత” 

అను శబ్దముయొక్క_ [పథమావిభ కవ చనమును, శా_స్ఫృశబ్దము 

యొక్క ప్ర్రీలింగ ప్రథమైకవచనరూపమును నుభయంబును “శ్వా క్ర్రీ॥ 

అని యిట్లు దర్భాంతముగా సమానాకారముతో నుండును. “నామం 

బుల తుది దీర ర్లంబున కు (హాస్వంబగు। [తత్ప్ర 54] అను సూ తమున 

వాన్వమురాంగా ను నుభయరూపంబులును . సమానాకారమ్ములె “వాత 

అనియిట్లు హిస్వాంతత్వ్యముతో నుండును, ప్రూస్వజ్ఞానంబు గలమెడ 

నీసూత్స)ంబుననైన పా)స్వంబు మజంత సార్థకంబగస, ల్త్టు తెలుంగువ్యా 

క్రణ మనుగ)హించుటం బేని తక్షి .న విభ కీ వచనంబుల యందు సయి 

తము త్ఆ పుం శా క్రి భేదము గానరాకుండు. ఉప సక స్వురంబు 

లొక్క_పోలికనున్న ను, పరీవొసమయము సంభవించునపుడు తారత 

మ్యుము తెలియక నూననట్టు (స్ర్రీపుంస లత ణభేదంబు గోచరింపక్ర 



| 

14 బాలవ్యాకరణ గుప్తార్ధప్ర)కాశ కాపర 

షో రై యాన న్ మానదు, అ రును మో పార్గమన్యు శీ మహోతృవంబునకు ప్రలింగ 

శా స్ర్రీశ భాగము పనికివచ్చునా* యని యొవ్వరెన నడుగుదురేని యా 

లతుణ భేదము పెద్దలు వచింతురుగాక ! అంతవణజకును వారి నమన 

శ్లోకాదులయందును నుభయవ్యక్తులకును సరిపడునట్టి శబ్దము లె పి 
'యోగించి కృ తార్ధుల మగుదుము. అయ్యో ! పాపము, న్లో సురలో 

కోద్యోదివాచ్వే వీ చ్ర్రీయాంక" బే త్రవిస్చ్రపక్॥ శ్లో “ఛిస్సాస్ర్రీ భ క్షమం 

ధథోన్న మోదనో శ్రీ సద్దివిః! అనిన యమరనినుంటువునై న చెపుడేని పి 

తివాదులు నోటంబెట్టినవో ్రనాచకమన్నచోట నింతసంచేహము 

ఏరిం బాధింపకుండును. “భిస్సా ప్రీ” “అన్న -వోటునంగూడ” భిస్సా- 

అన్నము, ప్రీ-కండుది, “అనియు ఏరి తాత్పర్యము చేసీకొందురేని యి 

జా 

ష్ణ 
నము, ఈ వేలపిండికి నింత సంతర్పణకోలాహలమా ? చాలు! చాలు! 

పి్రకృతంబునం బూర్యో కృమహాభాష్య శే ఇఖిరాది గోంథంబుల (పామా 

ణ్యమువన లింగమర్గనిష్థ ఘుగాని ఛద్దవిష్టము గాదు గాన ట్రవ్మా రీ కల్లూరి 

"వేంకటరావు శాస్త్రలుగారు త్రీలింగశష్దమునకు ్రీనాచకమని వివరిం 

చిన సరణి సర్వ్యవిధములను సర్ త న్ల మె సమర రంగంబున సమ 

ఖీనంబగు పార్గనిప్పహత్క_ంబువో లె సార్గకమై పరమ లేజంబునం బరిఢ 
విల్లుంగావుతే ! మజియు, సీసమాభానము (పతివాదుల మతమునకు 

కను బరపయత్నము నిహ్ఫబము. ఏమో!” యిీవిమర్శన మహా 

దప్పో యొప్పో యిీాషి కాధిసతిగారి చేర "నీవు న్ని వాయుదురో ! యు 

నీగీతుంచి తక్కిన యంశములక 6 దిరిగి 
సమాధానము (నాసితీరదుముగాక్ల | [సశేషము] 

కటి ెండుపతుంబుల కాలము 
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ద్వితీయ ప్రత్య భి యాగము, 

బహ 9 కల్లూరి శేంకటరామశా స్త్రిరచిత చాల వ్యాకరణ 

గప్తార్ధపి కాని కాస పరపార్ధమన్యు [శ్రీమహోత్సవ శేషము. 

= (చిరకాలమునుండి దాసరిపదముగాం బాడుచున్న క్షి ష్టతమద్వం 

ద్యార్గము విడనాడి తత్సమ ప [39] సూతమున గోంథకర్శవాసిన 

కర్మధారయార్థసా రాంశేము చబుంగంజాలక బ్ర 
వుల చిననీతా 

రామస్వామి శాస్తూలుగారు గింథములు సుబంధములుకాక మునుజే 

రాశున సం|| ర భి "దప దమాసాంభసాహిత్యపరిషత్సతి)కలో 
దోహో 

ద్దాటన నేసి పిబంధమగుటయే కాక గతించిన యాంధ)పరిపత్తుపండితుల 

యొద్దం బల్మాతీసూ తాగము దూషించినట్లు తెలిసినందునను, అందున 

దృశ్యాదృక్యజ్ఞానులు నిజం బుగాౌ గ్యంథకర్త ద్వంద్వార్థము తెలియం 

జూలక్రయే పారపడియుండవచ్చునని ఇాస్త్రులవారి మనోరథమునకనుకూ 

లముగా సంశయించుచున్న ౦దునన్కు మామితు9లు సూత్రమందలి 

ద్వంద్యార్థ క్షేశమును గర్మధారయార్థనాలభ్యమును విశదపటుపుమని 

ళోరుచున్న ౦దునను, నయ్యది ప్రక టింపంబశుచున్న 
యది.) 

శో వజ్ష్రలాన్వయభూ కాంధ)గవ్యం చద్దామ్యధర్మధీః 

వీశా రామస్వాలు శానీ స్రీ 9నమ్యతే సవ్యపాణినా! 

ఈవటలోనీ స్కై /ింగములవిషయ మై వ్రాయంబడిన 
బాల, వ్యా 

తత్స: ప (శ్) సూతముకిింది స్త్రివాచకశబ్దముగుజించి తగుశానీ ym 

యయుక్తులతో సమాథానమాంబడినది (ఫిబ్రవరి. వ తేది. రసం!) 

జేశమాతలోొ కొన న సృంసకలింగ ము బంగూర్చి రచింపబడిన యాసూ 

తముయొక్క_ (తశ్స-క19) వ్యూఖ్యనొ రొంశమును లంగ సందర్భము నున జే 



16 ఛాల వ్యాకరణ గుప్తార్ధప) కావ్ కాపర 

వివరించిబోధించుటయు న్యాయంబైనందున నీయుపన్యాసమం బే “నీ నివా 
చకంబుభిన కును సమాధానం బంతర్మూతిము గొల నట్టిక థా కమంబు 

నకును నవ తారిం చుచున్నా రము, 

పతివాదులపూ పూర్వ ప 

“అమహాన్న పుంసక్రముల కదంతములకు మువర్లక్రంబగు” నను 

(తత్సమకి9) సూత్రమునకు పాస్వాకారమంతమందుగల యమహాత్తు 
లైన న పుంసకలీంగశబములకు మువర్లకంబు వచ్చునని యాగువ్తార్భప 

పిశకాశికలో నర్థము వాయయిడియున్న ది. అట్లయిన నో నీ సృ) లింగమగు 
నృతశబ్దమునకు మూలములో నుదాహారింపంబడిన “వృతుమనురూస 

మెట్లుసిద్ధించునుక మజీయు, చెవతము వృషభము, మొదలగు న నేకశ 

ములగతి యేమగునో "తెలియకున్నది, 

ప్రత్యుత్న రము. 

పితివాదులు “వృత మి త్యాదికూపము కుదురక దోవమువచ్చు 
నని యుద్దటించుచు ముసుంగులో మెసంగినట్లు చెప్పుదురుగాని “యిదీ 
మిత్గ” నని యోసూత మునకు నిట్లు వివరింపవ లెనని కంథోకి గా ఖం 
డించి స్యాభిపోయమును స్పష్ట పణుప్నర లెరని చేనూలోచించుచుండంగా, 

నట్టితతి మ॥! శ్రీ మేనముపాటి వానుమంత రానుగారికి. దమసంచేహ 
మును నివారించుకొనుటకై పిశ్న నేయ బి క్రీ! వ॥ చిన నీతారామ 
స్య్వామిశా స్తులవా రీకిందివిధంబున సీసూతమునకు (తత్సకి9) నర్థము 

వొసిరసి హనుమంత రావుగారు కాకతాళీయముగా నేతెంచి మాకు 
చానినందం చేసిరి. నీతా రామస్వాసు శాస్త్రులు గారి సూ తా్రార్థవివరణము. 

“అదంతములగు నమహాతులకును న పుంనకలింగశబ్దములకును మువర్ల 

కమగుననియర్థము. అమహత్వన పుంస కతగములు సన్ని ఢూగశిష్టములు 

కానక్కంర ఛే క్ష అని ఈవిధముగా (వాయంబ డీనది, అనంగా “హ్రస్యా న. 
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"కా రొాంత ములగ న పుంసకలింగశ బ్బములకు ముప ర్రకమగును. "అని 

యిట్లు సముచ్చయార్థమున "రెంకు వాక్యములుగాం బె సూత్రమును 

పవలని ముఖాన భి వ] వటులు స్మ షపడదష వడం వివరింపవలనీనదని ఏరిముఖ్యాఖి వ లయ మైనట్టులు సృస్ట్రపడు చుండెడి 

ది 18__2__16 సం॥రం తేదిని (అన గా రాశుససం॥ ర మాఘ శుం౧ళ 

శు॥ న) హనుమంత రావుగారు పృచ్చ నేసి యుత్తరమువాయంగా 

బ్ర॥ శీ॥ వ॥ చిననీ తారామశాస్తులుగా రీయమావాస్యనాండు పిత్యుత్త 
రమువానిరి, కృన్ణపతేమంకయు నెక్కుడా లోచించి క*లయాపనతో 
వోనిస పరివ్రాంత దృష్టి. నాలోచింపంగాం గృన్మపతేపితిభ నే వెల్లడించు 

చున్నదియసని చదువరుల తెలిసికొందురు, వైంగా “సన్ని యోగశిస్ట 

ములు కానక్క_ర లేదని సంస్కృ్భృతపదము పెద్దబ్రహ్మాంవముగా నుప 

యోగించినారు. ఈపదమిట్టిసందర్భకున సార్థకమాా? లేక ప్రయో క్ష 

లకు మోందుమిక్కి_లి మఅంతీయనర్థక మో? యన్నయంశను తర్వాత 

విచారింతేము. కాని ప్రకృతమున నిట్లిసమాసము పంస్కృృత వ్యాకర' 

ణాటధీన ముగాన దీనిక్లి ష్రాక్షిస్టస్యభావను.లును దీనియావశ్యక త్యానావశ 

కత్యంబులు ను గొంచెము. పరికించి చూశముగాగ! అమహాత్తులకును. 

న పుంసక లింగ శబ్ద ములకును మువర్శ్యకమగునని య్య మువివరిం చిన శా స్త్రల 

వారి వచన్నశెలిచూడంగా సముచ్చయార్థమున ద్వ౨ద్వము చెప్పవలసిన 

దని విశదమగుచున్న యది. 

(1) ప్రిథమపతమున, సముచ్చయాగ్భమున దంద్వసమాసము.: 

సాధించుట _వైయాకరణను3 మున గం చేటిక్సిర మున శృంగమును మొ 

లిపించుటగాని వేజొకటి గాదు “గాణ్యసంభవాత్ | (౨ ౩ పాళకిసూళశ్రి' 

అనుస తమును వివశించుకశి “నహ ౪ "శస్యోత తి స్పంభావ యితుంశ 
క్యాశీమత్కంభుగథి పా) మానుసారిను జీవక్ను!!. అని శంకర భౌమ్య.. 

మున బలికిన క్ర వే యాక్రరణులు జీలింళ్ యుండగా సముచ్చయార్థ.. 

అనానో 



అనామక ఎ 

౫జాజం- న కమి 

18 తాల నూళ్లక దం గవర రహ కా వ్ష్క్రా a 

నున ద్భంద్భము జత పడుట సామాన్యముగా నసుబ'భింబుగాొదు, “ప స్పర 

కస నీవ, న 0 ర వేకు స్యా నేక స్య ఏక్షనీ గన్న నయ స్పముచ్చయ॥ః। అని సిద్ధాంత కొ; ముది 

యందు ,సముచ్చయపదాగ్థమును వివరించి గంంథక న సమాసములే 

దని ని పే.ధించె. “పరస్పరసిర పేతు న్యేత” అనిప్రతీకమందుకొని “త్రత్ర Go 
లల అట న్న | భు ఇవ (3 న్ న్ (౨ < చైకస్యకియాన్వ యోల్త్ర మషరసా క్లాక్ ద గమాలి శ'బేందు 

శేఖరమందో 6 గారణంబు స్పృష్టపణుపంబడిన ది, సమా సఘుటకంబు లైన 

పదార్థము లన్యోన్యమును సంబం వైంపక ప త్యేకపి త్యేక ముగా గరు 

త్రో నరం కమ్ములై  యన్వయిఎచుంగాన నట్టి పద్యాములకు సమాస 
5 ముగలుగ నేరదని కారణంబు పి వ్యాఖ్యాన దు విశదపజుపంబడినదిం 

ఇట్టి య్యమే “యదానరస్పరనిర వేష; పడా ర్ధాఃకి )యాయాం 
నముచ్చీయం లేతదాసను: చ్చయశ్చార్గో యథా గామశ్యం పుగువమి'త్యా 
దావాకశ్యే సరస్ప గాను ములు "౫్నబాదదారా న నయనక్రియయా సంబంధ్యం 

తే['అని “చాశే నేద్వంద్వః” అను సూతిమున, భాష్యమునొద్దం గాయటు 

నివే వివరింపంబడి సమానము సి సపేథింవయుడియె. మువర్లకమును బ్యా 

దుటలో నమహదర్థముల యవచేవీ న నపుంస కాస్థములకును, న పుంస కా 

ముల యవేశక్ష యమహాదర్ధ ములకును నెంగమాతిమును లేనందున 
స్మ ఆట జ" నీలి జ యాం టన కార్థిభావరూప సామ్మ్థ్యుమ్ము "వేమిం బేని ప్రకృత సూత చున ద్వం 

ద్వంబు. దులకాభంబు సరస్సర సాహిత్యమ్ములేక యమహాత్తులును 
నపుంస కార్గములును దెం బునకుం దీగ్గంబును బ్రసాదంబున కుం బిసా 

స దంబునువై 'వేర్వేలుగానునికి లో కానుభ వంట యుండగా నట్టిదార్థ 

st ములకు ద్వంద్వ. బె సం: నుటి లై కు బట్టి శా , )మాంశమాల్ గోచించియె. 

| ట్య షద్దశళానీస్వతంత 0” అని వర్భయ ముగా బ్ర “టిం దుకొన్న శిష్ణుకృష్ల 

' తిళశాన్తులుగారు. మున్ను న “అదంతొనామ హాతాంక్సీ బానాంచ 

మ్యూనర్ణకఅినిద్యంద్యుం రానరింకక వ్వ కారిక రచియి దుకొని మో, లోకం 
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బులోం గూడ నక్క డనెనను నపుంసకలింగ ములకు సంఘ 

టిల్లునాః అమహత్తు౬ లో స్ప లింగ ములున్న దు; నదనిది హాత్తులకును సెర 

భ్యంత ముగా దండము గూర్చగలమని యెవ్మురె రెనను శాస్తులవారు 

ను_తాంగంబులు సల్పిన నను వారు. జంకక యట్టి యవ మహాత్తులత్రో 

నప్పుంసక్షలింగ ములకు సెట్లు ద్భంద్భంబ “రకాల్పసాహసింతురు! పోనిం 

డు, అట్టి లోకా తితప ప్రస నల sm ససుంసకలింగము 

లకుం గూడ ద్యందగంబు దాొకొొల్సు సూత్రం బులుపన్ని యింక నుముందు 

మువ్ళీకంబు లంటింసనిండు. అట్టివారి సొారుపంబు లెట్లుసాంగి సఫలరి 

బగునో చరా-చచెదముగాక! _పకృతమ్మునందు సముచ్చయాామున సామ 
లు య 

ర్థ్యంబు లేమిం చే వని ద్యండ్యసమాసము సమకూార దసి సిద్దాంత క ముది 

యంభే పృదర్శింపంబడియెంగాన నట్లు గ్రంథ గంధంబు నాఘాీణింప 

ద్ మసలు నయ్యదెస్ప స్ట్యామిం దుదాహరించి వివరించద, ద్వంద్వ 

మాసపికరణమ్యు--”త తెశ్వరం గసురుంచ భజ న్వేతిసముచ్చయే! 

భి వుూంయుటగాం చాన యీత్యన్వాచయచ నసమాస$ః; అసామన్థ్యాత్ * 

ఈ వాక్యమున *“ఈశ్వరంభజన్వ్ర గురుంభజస్వ” అని ) త్యేళపి ల్యే 

ముగా సీశ్వగుండున్వు గురుంకును భజనకియతో సంబంధించుచుండ 

"రెండు వాక్యములు ఫలితా ములె యిీాశ్వరున కును గురుపడార్థమున్మ 

కును నెంతమాతమును సంబంధము లేనందున నిచ్చట సముచ్చయార్థ 

ముగాన ద్వంద్వను రాదని ని పేధింపయబడియె. అనగా సీశ్యరునకును 

గరువునకును నొకరిసంబంఫ మొక రికి లేకుండ నొళ్కౌక్కరినే వేరే 

తుగా భజించుట తోంచుచుండి యాపదాక్జములకు నిత చేతర యోగంబు 

లేనందున సామర్థ్యము లేమిం బేసి యిచట నిత జతర యోగ ద్వంద్వ మునకు 

బిసక్తి లేదని (గంథకతః౯ా 'తాత్సర్యము. కాం బట్టి యిచ్చట “ఈశ్వరగు 

రూభజస్ట” అని చప్పినచో నెట్లుద్యంద్భము శ్రానీ ఎ) యమో! యే 

CEST క me పస 

IRE TN Ey 

పర 

కా అం కక్ 

చోళ ఆదాన. సహ నాసా అజంత 

bo 
int 
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ప్రకృతమ్మునను నొకచానియ పేతు. నింకొకదానికి లేకుండ మువగ కుం 
బొందంజాలిన యమహాత్తునకును నపుంసగమునకును నిత శే శర "మూగ 

ద్యంద్య మశాన్ యముని న్నన్షపశు చున్ని యది, 

క్ నన్వావరో నసమాహాేే తేేతరన సము చ్చ యే” అనిన 

రా అ లో వా ££ ut - g యమరనిఘుంటున్రు చెప్పనచ్యాములల్ “ఇ సై ద్వంద్వః' 7) అన్న సూత 

మున బతంజలి వేం సిత శేతర యోగనంపహోరములయం'ే సామగ్ధ్యము 

గలదని ద్వ ంద్వము చప్పంబడినద్, ఈర దు రనిఘుంటున్రును వివరించు 

తీని లింగ భట్టేయమునందును నివ రేతర యోగ్యామునకు నీ క్రిందివిధమున 

నుదాహొూరణమి"య (బడినది ఏ = వన “దీేనర మాము మునంగా సరసన స్పరసాపే 

తుములైనయనయవ్యాాములకు, ఒక కియతో సంబంధ ముగలుగుట; 

ఎటువ తెనంటు పవద తేయజ్ఞ ద తా భ్యై విదం కార్యం అని ఇక్కడ 

చేనదత్శేయజ్ఞ దహ్తేటు కూడుకొని "కార్యము వేయన లెనుగనుక, అవయ 

వ్యాయులు సరస్పరసావేతుములు.__అనియున్న ది. చెయుడాహరణ 

ములో 'దేవదత్త్యేయజ్ఞదత్తులు కార్వపిర్యహణమున  మిళితురేనట్టులు 

స్పష్టపడుచున్నది. అ వ స్యుక్సత మున నువ” స పాపి ఏ యందు నమహ 

త్రులకును, జపుంసకలింగముంకును బరస్సగసా చకైత యనసరమ్ములేదు 

గదా! కాన్ఫన “*ఎవరికివా చే యమునాతీచే” అనిన (గామ్యలోకో క్ష 
ట్లో | . నె! 

రీతిని నన్న యమహాక్తుంకును, నపుంనకముణకును సిత శేతర యోగం 

వ యవుడెు ? ఇటి యుత రేతర్ణయోాగనద(! బెట్లు శా సయవ మ్యెశు ఇట్టి ముత ఇత రె గద్వ౧ద్యము నామ 

నూతమున మనురనుగాం గనం బడి యంతేస్పాకయు ఫరికింపంగా ఘృత 
, a 9 గరి సు దు, శ అగ ల... | 

కోనాతకిని సరు ఫు చుం శు. ఇ నషం శరం బొక్క_టి యే నామమ్శాతన 

మధురంబయియుండిన దన నే" $ ఇంకను నామమూ త సమాధుర్యులెన 

(_ప్రతిద్వరి చమ్వులు తము షూంనరంనిక కటు ఫావమును (బకటి ఎచుకొనుచు 

వృ ద్వండ్వ ద్వయ. ద్ధమ నకు డీకొని తలమయొుల్సి మానులను సైతము తల 



పార్థమన్యు (స్ర్రీమహాోశ్చవము. 9] 

పడినవ్నారె తుట్రతుదకు నామాని పాదములం దమకబకడినఫలం బందిన 

వారు లోకములో నెందబుండ లేదు? ఉండదిండు. అనవసరం బై నటి యటి 
| లు ల 

పితిదందా (ల ద్వంద్య్వ్యయుద్ధమిస్వుడు పోనింకు. | వగన్యతంబున నవసరం 
( రాళ న రి! 

బన యిరోా యమహన్న పుంస కద్వంద్వయుద్ధ మెంటే హొరువముగలదో 1 

మూచుటకురండు. సిజంబుగా నమహన్న పుంసక్రనూూ తము న నిశ చేత 

a 2 రాజ. ఏ బగ చేతంర మాప తశనం గ్ 
యో గద్భండగమె చెప్పుకొన్న చి వ ద్ర గరి లుళొా గేస్త తశ్చన్య గోధ 

స ౯ 3 fs ఇ go గర్ య ళ్ళ జ 

శ్వేత్యుశే గమ్య తే ఏతత్ , బ్ర పిన్స్” థధసహా యా న్య గోఢో. 

పిప త సహోాయళఇతి” అనిన చా స్రైద్వంద్వ (బైల! 20) సూతస్ల్గ 
౧౧ aq 

అగ ఇ కక కున ౫౨ ౧ ళొాందిం క ములయ “(౬ బతన 

హమ వలన స్టే. [గధ ఇత స్ సయ్యుము యంద: బతు Sud 

ధములు (కియాసంబంధముల్ 6 బరస్పరసహాయములుగా నున్న ట్లుతోం 

చినరీతిని నమహాన్న పుంసకములును నవినా భఖ "నముగా నున్న ట్లుతోంచి 

యత్తే జ్ సే మునర్జాక మున్ "ందును, అపుడు “(1) పార్ల దము (2 హక కా 

న్ గ జ ము (6 > గే క, 3 ఇ 
వము (ఈ) కురుకురు త, తము (శ్ర వాధురా పాటల పుతము:---ఇ త్యాది 

స్థలములయం బె యవమహన్న పుంసక ములు స్రక్రరణవశమున. బరసర్పర 

సాపేతుములె యేక క్రియతో సంబంధించు చుండ దద్యాచకములకు 

మువర్శృకముగలిగి సూత్ర వ్యథ్థతి లేకపోవుంగాన (1) సదము (2) కాశము. 

§ శం ng ది ,పటేంనఈ య 
(క్రి కురుషెత ము (ఉ) పాటలిపు తము ఇత్యాది (పత్యేక స్థలములయం 

దు వఎవర్ష్మిగము సిద్ధంపక పోవును, (1) రామలత్ముణులు వనమున కేెగిరి 

ఈద్యండ్యమున రాముంచును, బత్ముణుండును, వొండొరులవిడనాడకయి 

వనమునకు చేగినబ్లు తోంచును. (2) పార్వతిపర మేశ్వరుంకు నమసన్మా- 

రము._ఇట నన్యోన్యమును విడనాడకయుండిన పార్వతికిని బర మేశ్వరు. 
న 

- 

నకును నమస్కా-రము చేసినట్లు గోచరించును (2౫) అన్నీ పోముల 

కవోమ్మ దవ్యముని చ్చెద ఇక్కడ నవినాభానముగానున్న యగ్నిని 

సోమునిని వైశిష్ట్రమందు "దేవత గాభావించి యిద్దజకును చేకాహుతియే 
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యాన్ స్ఫురించుంగాని వేశ్యేజు దేతతలుగా భావించి ప్రత్యేక ప 

త్యేకముగా నాహుతులి చ్చి నక్లీ rR గోచరింపదు, ఇట్ట నానీ సయ తాళ్ళ 

ర్యమే న భేంను శేఖరమందా గివిగమున. నుదోపింపయబడినది మై ర “ద్యంద్వః 

ప్యథమాం తానా మేన, నపరిసి నిష గవిభ _క్యం తానాము, మెలిణమైతే తణచ 

కృృతిమితి వా క్యఒవయవకన్ను లే సిగెకవ సరీ తేః। మై మ్మైత్తాభ్యాంక త 

మితిసమా నే సముదాయకగృవ్వి నైవ పతీ లేః) | తిస్యవా క్యన్యసమాన 
సమానార్థక త్వాభా వేన కస్యత ద్యాక్య త్వభావా , అతవవ యదగ్న 

యేచ| పజాపతయే చే త్యాదావ్య సె (మ ల్యెకం" దేవ తాత పతీతః అగ్నీ 

పోమాభ్య్యామిక్యాదా నముదా ౫ J తాత పతీతికితి వ్యవ్థ్థాసి ధ్యతి, 

త స్యాపిశ ద్యాక్య ల్వెచు సమాన ఇవతకతాఎనముదాయే , దేవ తాత్వపకీ 

తిరేవ స్యాత్ ||-_అర్థము._డ్గ స్యంచ్భముయొక్క యో నును దానివి ౫ 
హవాక్య నుయొక్క_ య మాను సమాన ములు కాసేరన్చ. “మ్మెతమై 

(తులచెతం గార్యం బొనరింపం? ఎడమ” నన్న సమాసస్థలమున చెతమై 
(త్రులిద్దజును చేకీధవించి హని సిన ట్లు భోం౭చుచుంకును, “మతునిచే 

మత్రునిచేతను గార్య మొ? రి .పంబ డీ యొ నన్న నాక్యస్థలమున నట్టివిశే 

పషము స్ఫురింపక (సత్యః వ ట్యేశముగాం గార్యక్భతరము తలంపంబ 

డును. అశు అన్ని కొబుకును [బజాపతికొాఅకును నాహుతి ని చ్చెదనన్ను 

వాక్యమున నగ్నియు( (బిజాసతియు వే "ర్వేజుగా చేవతలయి (పత్యేక 

'త్యేకమాహుతులు గొన్న ట్ల టు త్ర ్ యనును. అగ్నీ షపోముబకొజకు నాహు 

... లినిచ్చెదనన్న వో; అగ్నీ పోముల్ననే శ్య్య్యిమందు. "దేవ తాత్వము (పకీతి 
విషయమై యొక్క_టి యే యాషఘహుఖి యిచ్చినరీతిని గోచరించును, అని 

పెదాక్యములకు ఫలి తాగాము, "కావున. (బక్కత సూ తమున ద్గంద్భము . 

సేసినవో చే కార్టీ భావరూపసామ్య ఫ్్స్వ శ్రచున నమహాన్న పుంసకపదా 

థము లన్యోన్య మును (గియాన్వయములో విక రాశనట్టు తోంచి “వా స్త 
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పొర్ధమన్యు (క్రీమహూోేత్ససము, [8 

పదము” ఇత్యాదులందులనే మువ్భాకముగలుగ్కు అధవ్మా “నటునిహాొ 

సృమును బదమును నృత్యమున మనొ' జ్ఞముగాం (బవర్తి లై * ఇత్యాది 

లత్యముబయందు నవమహన్న పుంసకములు, ఏక క్రియలో బరస్పరసాహి 

త్యముననున్న చోటులందునే మువ్మాకముగలిగి “పదము” ఇత్యాద్నిప 

త్యేకళబ్దమునందు ముకర్థీకము రాకవోవును. ( (1) (2) “ఇత శేతర 

యో ప్రవశ్చన్నగోధ శ్చేత్యు కే” అన్న భాహ్యమున. జకార ధయ 

సమనుకారద్యయమున్న నసాహిత్యము తోంచును.) 

(2) రండవపకుంబున ద్భ్గంద్యాభిమానులు “యేనవిధిస్త ద 

తస్య” [1172] అనుస త్రమందలి “యేనవిధిస్త దంత న్యేతి 

చేత్ గహణోపాధినాంతడంతో పాధ్మి పసంగః”అనిన వార్చి కమందు విశే 

పణార్థకమైన ముపాధిశబ్దము భఛావ్యపథధానముచేసి వి శేపణత్వమర్థము చె 

ప్పినట్లును “నప్తమ్యాధికరణేచ” (2__కికిర) _అన్నస్మూతమందలి 

“కారకాహాలాణాంచ కారక తే 3) అనువారి క మందు గారకశేబ్దము భావ 

(పథాననిన్దేశమని కారకత్య ముర్గము  చెప్పినట్లును, “యస్మాదధికరియ 

స్యచేశ్వరవచనం తృతస_ప్తమి” (8-9) అను పాణినిసూ త్రము 

ను వివరించుత టిని “యస్య చైశ్వర్య మోశ్వర్య తా ఈశ్వర భె"వ స్తస్మా 

నీ! పరంగలోఠిన్నాది జడలుకజ్జరఠక మఠ. . .నసు 1.28) “వీ” భుననీ 

ధురక లోచనయుక్తి. సకనుండుమూతంగత తి న ౩టుమలిన మె ల్ల” (వసు 

జస 0 ల వో క ఇ వ ఆప 

1-16) పద్యము యందు6 (గమమ్ముగా జ శ్రబ్లమ భావపథాన 

మని జడత్వమ న్ధాంత రమునందు చెప్పినట్టు, మత్వర్థి య్మపకరణము 

అన్య జ గారీ చ న మన న నవ 5 నేవ 

బిన చ్ (పశ్య ను ంతే మై మలినశబ్దమున కు మాలిన్యమర్గము నేసీనల్టు 

క తస) నుముహాన్న కుంసకళబ ములు భౌవ ప న్యు గ్రకృతస్నూత మందీ యమతాన్న ఫ్రుంసక +బ్జ్ఞములు భావ ట్ లెను 

జ హా | 7 న | 



94 చాలవ్యాకర ౯ గవ్వార్ధ [పకాశికాపర 

ములనియెంచి యమ హత్ర్త్యన పుంసకతగ వాచ కములకంకె మువర కోవ్సు 0 చా 
వచ్చుననియర్గము చెప్పుదుము.గాన నిపుడుమా యితే శేత ర ద్వంద మేల 

కుదురదనిశంకింతు 5ని వినుంను, [తత్సమ పః క్ర? స్తూ తములో శ్రీల 
గముల (వథమైకవచన మున కని జాతివివతు చే బహువచన ముండినరీల్రి 

నీసూూతమందును భావ పధానమైనయ మహాన్న పుంనకశబ్లమును ట్ 

హువచనముగా నున్నయది శై ములకున భేదనం బంధముగాన క్ర? 
స్కూ త్రమున స్భాసందర్భమున క తశ్ర్రులింగములన(గా న్న) వాచకములని 

అ చో సాన్లు బీ ళ్ న ఖు ఒడ గ శ లో ఆ అలర ఖో శబ్బపరముగా నము చప్పిన్యు, యహహత్క్యెన పుంనకై త( వాచకము లని 
రము సెపంబడిమయనచి మొటుంగునద కావో. దని 

మ 

ము తా దిల య్యే ముబలఅయం౦ందునమమహ తృ న పుంసకత్య 

ములు పరస్పరమును విడనాడక్ర యున్న ం౦దునం (టెకృత క ర్మథధారయార్థ 

మున కభేద్యమైన ద్వంద్వ్యాగ్థా ముకుదిరినను. వాదములోం (బతిపక్షువారు 

లకు నీడసనవానముగలిగించు “న్ఫతుము” కుదురుట యెట్లు? వారివిద్యా 

కృషికి ముఖ్య మై యిహామున కు బనికివచ్చు “వృపభము” కుదురుట 

యెట్లు అఇంతియ కాక “దె వాథీనం జగత్సర(ం మం తాధీనంతు దైవ! 

తమ్” అనురీతిని దమసజ్జన హేల నామం త మున కధీనవుయి ెనుంగుజ 

గమును మునింగపోనిక్ష పట్టుకొని పరమునకుం బనికివచ్చు “దెశతము” 

కుదురుటయెట్లుత టస్థపడును: కాంబట్టి బతి వాదులకు. గవలమునుదవ్య 

(ప్రధానమయిన ద్వంద్వ ముకుదురునట్టి సూ తమక్క_అకువచ్చుగాని వట్టిభా 

వమ్మేపధాన మైన ద్వంద్వమాలోచించిన-వో సలం బుతమా తమునులేదు 

లి ఇంశను దృతయపతంమున 6 టైకీభటులుోన క కీయాయిత్యే 

రూపం సాహిత్యమన్నీ వాచ్యం (కియాభే బేపి ధవఖదిరాపశ్య ఛింధీత్యా 
చౌ వ్యంద్వవశళానాత్ | సాహిత్యస్యా ననుభవాచ్చ। అతవవ కాజపు 
రోహితౌస్వారాజ్య కాహాయ జేయా తామిత్య త్రలకుణా భా వాల్ ద్వంద్వ 



పొర్థమన్యు (శ్రీమహోత్సవము 25 

ఆక్రీయశే | తస్మా త్సాహిళ్యంనాక్థః। కింతువాస్తవ భేవో య తత |త 

ద్యంద్వః” అనియు క్రావళీశబ్రఖుడయందు ద్యంద్వఘ టక పదాస్థములకు 

వాస్తవబభేదమే యుండినంజాలుంగాని (కీ నూన్యయములో బరస్సరసాశే 

వత యనవసరమని చెప్పినందునను (1) “క్లో! సంమైక శేవద్వంచ్యే 

ము! వేచి శ్ళారష్థ్యలతుణమ్! పక్యాశ్రయమనస్థా నం [క్రియాణాం (పతి 

జాన లే! వృష్నలెన౯ా (సవేష్టవ్యమి ల్యేకస్నిన సేయభథా!। (పత్యేకం 

సంహ శానాంచ। (పవెశః పతిపిధ్య తే” అని వాక్యపదియమందు ల 

వ్యూనుసారమున ద్వంద్రైశశేపావములయందు.. [బత్యేకవాక్యపరిసమా 

ప్పియ్యు సముదాయ వాక్యసరినమాపియు ఒక్కచోట వే యుభయము 

ను నంగీకరింపవచ్చు నన్న వచనమున ఉల్రోకవములో కరా దులులోనికి రాం 

గూడో దనినని పేఛవాక్యమందు శూ దుం డొక్కౌెక్కా-ండును: అనే 

కులునులోనికి రాంగూడ”. దని [పల్యేకస ముదాయ వాక్యపరిస మాప్తు 

లుభయమును నర్గమ బునట్లు ఉనే వ్య వాయలకుణాా త్వా దట్కు_ 

ప్యాజాదిభినఖా। (పత్యేకంవా సమా ర్యా! అణక్వంనపతిషిఖ్య తే! 

అనియటుు_ పా జితి హూ తమునణత్వ మువో లె, “ను మిష స జన్ నీయ 

శర్భ్యసా యేజపి” (కక 58) అనుస్మూతేమున నుమాదులతో నొ 

కా_క్క_టి శోడకుు అనేకము తోడను హన నెకమున్న త జినిషత్వము 

చ్చుచుుకంగా “నుమైవవ్యవాయే। విసజకానీ యేనైవవ్యవాయే! శ్నరైవ 

వ్యవాయే ఇతి! క్రింనక్క వ్య మేతత్ | నహీ కథ మరుచ్యమానంగంస్య తే! 

(పత్వేకంవాక్యపరిసమాప్తిః దృమేతి” అనివైసూతమందలి భాహ్యము 

నందు సూత స్థద్వంద్వమునం (ఎ ల్యేకవాక్యపరిసమౌప్ని యంగీకరించినం 

. దునను(2 బక్కతస్యూగమున నను శ్రేలమ్యూనుసారమువలి క్యేక వాక్యసరి 

సమాష్టి యం షీకరించియుమహత్తుంకంకోో మునర్ష్మగ మ నన్యునపుంసక ముల 

4 | ర్తి ణో కం కైనువళ్లకమగు”న ని యో గని గార్థ ము (న్యూ త ద్య యా ఇ) చెప్య 
1 

i 



న వొంకణగుపొర | స న నల ల్డీగ్ర చాలవ్యా ఇగుప్రార్థ| ౪ కానీ కాపర 

దువుందు చేవ లమ్యుముగుది రెడిగత్యంత రము లేమిం జేసి యై ముత శేతర 

యోగ్యాము వెడల 'ద్రొతురుగాక !ఇట్లుద్వంద్వ వాదు లమత మందులత్యుము 

కునురనంకున నే కార భావరూఫ సామస్థ్య త్యాగమును (1) నేక నాక్యసా. 

ధ్యార్థమును వాక్ళద్యయము చేత సాధించుట కేసీ వాశ్యద్వయాపత్తిరూ 

పగారవమును [ఓ] స్పష్ట్మమగు, 
ర 

[4 చత్యుపకుంబున _ నటొప్పుకొనినను, ద్భంద్భ వాదులకు 

“కీ లేఒవిలళు నే” అనున్యాయమున నింకను ద్వంద్యసంఘటన దుర్గ 
యె 

టంబు. లోకములో సొమాన్య శేష వాచకములకు ద్భంద్భము రా నేరదు, 

[1చ్యవ్యఘటములు.__-_ఘటము చ)వ్యములలోన ంత హత ముగాన ది 

వ్యశబ్దముసామాన్యవా చక న్యు ఘటశబ్దము విశేషవాచకము. కాన నిటి 
2 © రు 

న్ వ " ఏం ఆళ్ల (| ద్వంద్వ ముండ నేరదు, (2) నృకురసాలములు వృతుయు సామాన్య వా 

చకము, రసాలగువిశేషవాచకము. ఇటయ్రైనింజెప్పిన ముక్తావళ్యాది 

(గంధ పకారమున వాస్త నఖేవములేనందున. బైద్వంద్వము రా నేరదు. 

అశు యిచ్చటంబసిద్ధము గా, ధనమ్ ననమ్మ దారు, ఇత్యాదులే నపఫుం 

సకములగుగాన నిట్టి జడములు, అమహాతులలో నంత ర్ఫూత ములైనం 

దున నవుహాన్న పుంసకశబ్దములు సామాన్య వి'శేప వాచకమ్ములె ద్వం 

ద్భము గగనకుసుమాయమానమగు, ఒకవేళ “యదిసామాన్యవి కేవ 
రం. arin త్ A 2 థి రో అడ వాచినో | ర్ల గండి పనభవతిత్యుచ్య తే। కూ దాఖర | తలి అపమితి 

నన్ ఫ్యతి నెపదోపః। ఇవ తావమ్శా దాభీరమిశి ఆభీ రొడా క్యేంత 

రాణి! గోబలివ్చనులి। గావఉత్కా_లితపుంస్కా_ వాహాయచ, విక్ర 

యాయ చ్చ శ్ర్రయవ వావశిగ్యం తే” అను శత్యదావీనిర క్రేం౯త్య మితి 
దశా వ్య ౦ వ < Car Sy cw) . గ సూత (1272) స్థభావ్యమున “గో బలవర్ష” మన్న చోట గోత్య 

జాతిలో బలివగ్తములం [వృహభములు] తర్భూక మ్యులై నందున గోధబ్ల 

ము. సామాన్యవా చకయి బలీవ్వ శబ్ద మువికేస వాచక మైశను వట భోన్ట ద్ద 



పార్గమన్యు (శ్రిమహోోత్సవము, ల్సి? 

ము ననావులేగహూంపంబడే ప్రేపుంసత్యభేదమున ద్యంద్వ మెటులుసమ్మతిం 

పంబడియెనో యెట, సక్నతమునను నవహాచ్చ 

వృహభాదిశబ్దములుసీర్ణక రిం (బడి పున్న పుంస కభేడమున ంగీకరించి ద్వంద్వ 

ముచెప్పం బడునని (పతిభటులందు శేనివినుండు. (పతివాచులు గోబలీవన్హా 

బ్రమాన (బుంవాచ కములగు 

దులువో లెద్యంద్వముకుదిరిన దనుకొనిదూర దృష్టి లేక పాక్నతలోక | పథం : లిక "లి & 

సయుడనో శతి, యెజుంగని మౌని పుంగన్రలకుసెతము శృంగభంగముగా 

వింతుమనియుత్సహించుట రే కాని యందలియ్య మాలోచించుకొన్న "వో 

ని తమ “చేవతము” సిద్ధింపక పోవును. కాన. దదుయూయవమహాన్న 

పుంసక ద్వంద్వము గనోబలివస్తాదులద్వ ఎవ్వము వంటిది యనుళొని మో 

పద్దతింబడుటయు వెనుకటి పద్ధతింబడుటకం 
కనున న్యాయ్యంబగును. మెమిటు 

నపుంసకశబమునమహన్న ఫుంసక ముల్యుగహింతుంమను టకువీలుపడదూ, 

నపుంసకశబ్దమున. (బసియుద్ధలైన ధనవనాదిజడములే విషయమగుంగోని 

మిక్కి-లీ క్వాచిత్య-మ్నులై య క్ర సిద్ధమ్ములేన మహాన్న పుంసక ములు ర్వుడితీ 

స్ఫూర్తి విషయంబులు గావు, కనుక నే స్థా నిత్సూక
ే భావ్యస్థమైనోసామో 

న్యాతిచే శేవిశేపానతి దేశః! [191] అనుబరిభొపును వివరించుతణిని బరి 

భాపేందు జేఖరమున సామాన్యో, పస్థితి కాలేనియమేన విశెపోపస్టితిజ 

నక సామ గ్యభెవఒస్యా బజకు, 
తేనాన ద్యత న భూతరూ పె వేసే. 

బహిత ఆటూ స్తథా [లజ్లిటో] ర్నా ఒతి చేశః, అని “ఆశంసాయూాం 

భూతవచ్చే” [8-8-182] ఇతిసూత)ము నందలి భూతశబ్దమున ననద్వ 

తన భూత పరో మూనద్యతన భూతే కాలవిశేసములు గంహింపంబడవని 

ul 

ఇకా తాత ల ల దాదా దో ల లలనా లా ల్ల హాకా చల ద చంకా రా రా 

జా. శ ల క అద. మాం. దాన కలు క్లో మాహా సాయన లాల చూప 



న నలదద్ఞామత్తుం్థురాతా దా దాకా 

9రీ బాలవ్యాకరణ గుప్తార్ధిపే కాళ్ల కాప 

వక్కా గింపంబడియి, అకై యిట మహన న్న పుంసక$మ లు గృహం; 
బడజాలవ్ర. ఇంతియకాక యమహన్న పుంనక సూత్రమందలి యము 
హత్తుల సాహచ గ్యమున- లెని న పుంసకవు-లుగసాడ ఇవ్వవా హత్వధర్మ 
మున సదృశములేన పె పె గహీింపంబడోశుం గాచి సదృపములుగాన్సి య 
(పనిద్దశా: చిత్మమహన్న పుంన కము లెట్లు (గహెంపంబడును కనుక నే 
“సహచరణం చ సదృశ యూ చే లేవేతిసహా చరిత క స్ట సన నాబ్బశ్య వానుచ్య తే, 
రామంత్ముణా ని త్యాదా' వటి దృశ్య మే వనియామక మ్ | సదృశ యోక్రే 
వసహావినయా తయో కేన హ్ యా గఇత్యుత్పన్రాచ్య ఎ అనిసహచర8ితా 
సహచరిత యోరితిపరి భష గత్స్ముక్షలలి సందు శేఖరమందును, 
“ద్వ స్రేక్చతురితిక్ళ తొ “ef 68 కి థల అను “సుతే మందలిశబ్బరత్న 
మందున “అన్యగ్' స్పహశ యొనా నారి అతిగా రేవా నీయ తే న్ శాన గర్షభ 

“i EE 

ఇతి” అని కర్ణ పవచనీయయు క్షేద్వకీయేతి సూ త స్థభామ్యమునందును, | 
ద్వంద్వమ టితవద్యాములు సద్భృశము లై లోకః సిద్ధములని బాటంబడి 
నది, - కొన అవమహన్న ఫు )నక్ష సూ తే స్థన పుంనక (గవాణమున నమవా 

ఢై త్యులత్ర' సాద్నశేషముకోనిండజేనసీ వుపహాన “కము రము | లనీ ద్ న్న పు ర్థిముకానేరన్ర 
(గ) అథవా పంచమపతు మున (బతివాదులిట్టనన వచ్చును. ప 

కృత మందా న పుంసకశెగిమున మహాన్న పుంసకములు (గ్రహింపంబడళ్ల 

సాడ్భశ్వ్య వశము" ను ధనవనాదొలైెన యో మహాస్తులే న్వేకరింపం డ్యె "నేన 

యవి వాత్సదమునచే కార్యసిద్దైమై నపుంసక క గవాణమునకు సార్ధకత లే | 
నందున నఫుంనకగ, గహాణ “తా థా నువ; ఖై BI యం కరు వధ 

౦ పుంసగ్మ్య్గహణ్నవై ఆ రుర్భ్యాన్యథి లం జేసీ యమహాద్ద్ర 
హణంబున ధనవనాదజశ నప్పుసకమ:లును, వృస భౌది సంస్కృత పు 
లీంగము లున్కు న నాము "చప్పి యిటన ఫుంసకషదముూనకు మహన్న పుంనక్ష 
ము వే యర్థము చప్పునుమ-, ఈయం౦శ మునకు “సప మోవిజేప శే 
బహువీహ్ళా! (లై -7_-లిర) అనుసూ తమందలి యి ేఖరము ద్భ 
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ఇష కళ అరల గై వ్ న | ః ర్ _ 

ప్రాంతము?“ సప్తమ్యంకస్య = ర్హా)ద్యన్వయద్వా రైన క్రీయాన్వయాత్ 
ని శేపణ కేన సి దే వేయధికర ణ్యేపి నమూ నజాషనారం

 నష 

థూ ఇథి = 
జ అష్ జ శ ౯ పు నా బ్ 5 

ణన! వి ఇషణ గహాణంచ బాహ్నణనగిప న్యాయేన తడకిరిక్ పేసణ 
U ౮ © a — 0 

పరక్షా | తిదాహ॥ అతవ వేత్మి-దీని తాత్సర్యను “క్లో కర్భక ర్మవ్యవ 

పతా) మనాతోద్ద "రయ క్రై_యామ్। ఉఒకుర్వి క్కి-యానిద్దా థా 

స్తే, ధికరణంస్థృతే కా ” అనిన వాక్ళపదీయవచనమునను సరించియు, 

“యస్యయద్దా"ఏర కారక త్వమ్! ్ త స్యత ర'(రవ (కాయ్ నయ ప్రతి 

వ్యుత్స లే!” అనినకారక శేఖరము ననుసరించియ్సు నధికరణ కారకము 
(లన సప్తమ్యుం తౌర్థ ములు సంయోగాది సంబంధమున. గర్భ్యకర్మము 

లతో నన్వయించియే [క్రియతో నన్వయించును. కటము నం టై త్రుండు 

శయనించు, _ ఈ వాక్యములో సప మ్యుంతార్థమైన క్షటము వైత్రునితో 

సంయఘయోగసంబంధమున సంబంధించి ఎైలీనిష్టశయన కియకు నాధార 

మ్మయ్యెను. ఇంట ్రేత్రుండు కటసంయుక్తుం డగుటం జేసి మై త్రునిశయన 

క్రియకు గటమాథారమయ్యెంగానం _జెత్రునివి శపణాంశములోం గట 

మ్మంతర్మ్భూతమయి (క్రియావి శేష క శాబ్బబోధముగలిగాను. కావున నధి 

కరణసప్తమ్యుం తార్థములు [కీయతో నన్వయించున పుడు తప్పక కర్తా? 

న్యుంతార్థమ్ములైన కటాద:లు సర్వదా విశేవణములుకాకతీరదు, ఇట్టుం 

డంగాొ “సస్తమివి శేష ణే” అనుసూ[ తమునందు విశేషణ గహణమున 

దులతో సంబంధించిన పిమ్మట చే యన్వయింపవలయు. అనగా నప 

ణే యిష్రార్థము సేద్ధించుచుండంగా స_్టమాగహణము వ్యర్థమయి 

వ్యధికరణబహు వీహియుంగూడః గలదన్న యంశమునకు జ్ఞాపకమ 

ఆ, 4 04 _ జర ళా జ వు 

య్యా. సూ తమున విశేషణగ ౦హూణము సప్త్వమ్యుం తార్గవిశేను లకన్నం 

దక్కినవి శేషణముల పరమ అని వైదానియర్థమ-. అశై పికృతస్మూత 

మందును సాహచర్యమున సాదృశ్యమంగీకరించి యమహాత్ములెన ధనవ 
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నాదులే (గ్రహింపయిలి; సంద ననొ (లేస్థచ గాయం ముస ద్ర)హణమ ననే 

యభీప ఖూరె రసల యసపుంగషంగా నపు*సప గ పహా౯ణమను వ్యర్థమయి మహ 

చ లో 4 

శ, సంనవకమింం సు రసు సరు 5 పవుుగున ఓ ఇదు ర 
“I కములు స న స్ట్ గం షు ర సం Bb ందుే రవి 

యట్త్సయిన వో వారు సంవిథ భమ్మూలను సిరజీప్రు అగుదురుగాక ! 
ఈం 

"పమేమోావమును సవుపహ న్న్న స్పా సక స స్తా p> న ద్వంద్యమం॥ 

కరించినవో, (1) లతే సముకుంద: రిని శమ్మూసు నీకా భ'నరూపసామర్శ్య 

మునకు బ'ఫ, 

(2) ఏకవాక్నసాధ్యాన అలో విష౦గన సల యమునా సాధించుటంశేసీ 
‘ ౮ హ్ ఖు స ౨ టి 

Cad ist (ens Pa MC: ' ఇ 

వాకందయాా తా గౌరనము- అస్ ఇ స్పెహీమి, 
౭ — 
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క్యా వేనాదోషాత్ | అని వేఖరంబున ద్యోశబిమోా కా రాంశ సామాన్య 
(a 

. జ్ జు Gr 
మునకు పలవణనుని కఫయుకియె, 

, ca ce ఏ త a. వా ల 

హూబంధవూ 3 రా యువతిత శే త్యాచే దిస్సిద్దిః। అసెఫ పంచు "శేఖైరమున (42 సా 

oe థూ అలో టో |. ఖో గౌ (న ఇ తీపది నాటి ౫ అను సా లో ముళోని జ ద) వాణమూ క్ పత్యయత్తి స్సు IN ue 
4 
« 

గ Ya ny క అ లు : జ 
సతయ న ఇ కసువు అవునని . తెటుపంటప ఈ, 

Cp 

,| 

(4) WO నను పహ . అను) సరా తేమున శేఖరమం 

తేన విధ్య తిఖ 
అలి ఖో / Seg 4 Sd | ణీ ఈ అం వ్యా hay శే డై శతా దా దావపిన |” అని సూత )స్టభనుశ్న్ట ము ఖా చెనరణమాత్కమున 

లలో 

దున వేత్త నుదిటి! గకరణమూా ల్ పబహ్ లం నుగిట్లి! Ff + 

కుషబకుణమొసి న కొ గనింక బడ్ మె, ఈయంధ మే నా స. సిర ముందు... | 

ద్వి కం 318: _-నిథ్యత్య ధను చ్చ . ఏ కేపీణ నిదశ్య౯ లి, 

సామాన్యమాశియీశ్ళశే |ర్వః కశ్శినృతిపాదనః 3 14: శో|| శాతేభో స్సు 1, బలం ఖీ న్ న (| ఖ్ లీ 

రత్యుళాం సర్చికివి బిలోఒపి. చోదితః ఉఘానగస దే వాశ్వేన 
శాందిభ “9 నరక”. ఈగ్ఫుత మును గాకులు ముట్లకుండ ర 

e I) 

కేం పువమున్న వో: గాకుూనబంననే కాక సవ కొదుబలవబనంగూడ 

'ంనునష్టు శాస్ర్రుముందు.. పైశము లోకదృష్టాంత per చ'లుండు ర (0 
fw 



పారమన౮ (ఫీ మహూన*+వము, స 
శైన్యు (త్ర|మహౌోన్నపము 

ర్ 

ముస వేప ప పరవాక్యము _సందర్భవశమున సామాన్యపరిమనగునసి 

స్సహ పజుపంబడియె, ఆశు యసూర్యయునను మూరు నుషంుతువాం 

బగు, మజియు *గోతోలత్ ౫ (71-90) అనుసూతిములోని తపరక 

రణల "హీతువ్రున గోశప్దను లోని కార మవినడీ తేవాదని యెంచి యూసూ 

తమోాకా రాంతేనామాన స్టమున రుపలక్షు ఇమనివ్యాఖ్యాతే లన్న ట్లు వక్క హ్ 

తసూత్రమును మహాన్న పుఎసకములయపి నుషలతుణమనుటకు మాకు 

నుదగినంత వా-వోయుకి ,వణిలుచున్న యది, ఈసూూతేమున నమహాన్న 

పుంసకశబు మవివశ్నీతము. “అదంతేములకంచు మువర్లకమిప (క్రి్రసూ, 

అనియే సూతరచనణాలును, మిత ము నృప భము, ధనము-ఇత్యాది 

మహాదమవహాన్న పుంనకగూపకులు. సిదించును, సూతమందలి యము 

పహొచబము త్యజించిన వ్ వహన్న పుంసకమ్ములెన మిత్యాము లతా 

దులయందు వారికి మువరకమిషమేకాన మహత్ పుంసలింగన లైన 

రామశ శ్రై'దుల_పై మువర్ష కాప ల చప్పవలయు అశునపుంసక[ గహ 

ణము స్నూతమునమానిన  వోనమహతు ్పలింగమ్ములైన వృషభము-ఇ తా 

దులయందు. (బతివాదులకు, మువర్షకమిస్న స్ట మేకనుక మహాత్సుంలింగముల 

యందే మువర్షకాపత్తియన వలయును, మహాత్సు లింగమ్ములెన రామశ 

గదుల మైని నెంతమాత మును మువర్ష కాపత్సి చెప్పంగూడదు, “హం 

లింగంబె మహద్యాచకంైన నామంబు తుడియతే(ంబున కుత్వంసగు” 

(21)సూ అనునీసూతిమున నంతరంగమగు. నుత్వింబురాంగా నదంత 

త్ర్యంబు "లేమించజేసి రామశబ్దమునకు మువర్షకము రాదు. అనై మిలీ క 

మును బొితిసదికములోని కార్భ్టమును గాన నుత్యమంత రంగము. పంచ 

మ్యంత నిమిత్త క మును, బహిర్భూత సంఖ్యా కార కా పేవీమును (_పాటేపది 
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యో బొ లవాషకరణాదు౯య రదు (21) సూత్రము. వాసీన తశాతశ్తే 
యా | U నే 

(22 వ సూశెవ వ్ సయ డిన ద eh స్నూశములోని పుంలింగ 

మహచాంచకగహణమె (కీర సూతిాములోని యవహన్న పుంస న s( దం లా. ( ళు) | య ఖుంసక్ర 

శ a అ my అజా Os he pe ఉంటం 7 క. 

(బలిం వుజా'గిశసె న యమాు'సమసే బం సంపయుచున . కాన న 

గ 

యది య పింకీతేము. అందు సీసూ సము “గతో కోతి క్ర» ర్తి త్యాదుల._. 

న్ సం వలా లం 

నోట ను “ఏయు ణఅమని en ౧న ది గా ల్ టు అసందర్భమునం (టై 

తా కర్ర నాహిగ్యరి తా నైకరాదుబయండలీ 1] యవివషీతవాచ్య 
a " 

(2) వినకు. తొన్న్నుపర వెసి? న్పనుగం జూతం ద
గ కకాన్మ ఇట్టి వివతేన 

॥ ఎం మ మి చ, అ య 

యవాపహాన్నా క పుం వేదటలదె ము నంతా” నమ్మక సి ద్వంద్య్వయుద్దంబు 
ధరాం ' అ 0 ల యు 

ల ల , లో aw డీ ధన వ అధ “9 న 

నకు డ్వీకొని వ ప్గ ఆరో ంటది గూడ “నపొరమాపారి మని బాబురించెడి a U థ్ థ్ బి 

(పటే వాద” మె అ”) న్ ను, బై మ రము సంత వ్లాఘ్ంస (దగియున్న 
భు 

య్ గిర వని వల ర్వ Ann Nur స్ [1 వం BY యుస అతు ఆపివర ణము (గ్రంథ 
“ 

గో 
అణాల గ 

కర బృకితనూతా వ్నాఖ్యయాం "బెల నేలపలదందు రస్కి మాకుం గైయ 
అల! 

లయ రీ వేద కండి రని చనూహిాంచెద. 
No 

గతో ర్ వ్ ee ఏడ రిం దూడ ఏ బక్ ంజబియును సీసూత 

| త ॥ స్త్ Fa 
మాకం రఠము.ల కుళః యక మసి స్సు శకింపలేదాగాని “జి త్రోమ్” 

దుండి య భి ఆ చ 

సూత్కాస్థభి' హ్యసరణం జను వైయటా చార్వుండు స్పసష్ట్రపట చె కనుక 

(గంధక ర కర లపవర ణము కొొస్పి' చో “టగంభీరశయ నను న్వంగ్వ్యముగా నుర 

"జెడిని, అయ వి యా లోచింక క (ప్రాజ్ఞ నాము బపార్థ వు? నియెదరు, (ప్రజ్ఞ 

సార్టమూ*యిన నహీ దీసుజబానావుము సనందూన వివగించి తమసామర్థ్య 

మును వె ౧డించుకొందురు. మగు. కైెయటా చాగ్యులయిన (గంథ 
mE 



పార్థమన్యు (న్రీమహాోత్సనము, క్ర 

కరలు మేమును జీవించియుండగానే పతంజలి ప్రక స్ట కం సదరచి 

యా! మో తాత్సర్యనందు 7 రని వారు పతంజ జల్ తిష్టకుం గాద గాని 

“ఆంంకో॥ బివా కీ) కలూర కటనామశా నరా సా జిన సీ 
రం | హా స ల్లు | క Cs కం ఖలీ వ్ “ల Mat తీ గ! | యో |. 

య షా 

ఇతంజ సమూ నృపకాంబలిముంర్తి రారవెర్నాషు! అనిన యార్య 

వత ముంచేసి యూర పర్య లఅలయందుల బడునటిదోనిలి గం వారనిన . 
రం ట్ర్ రై i 

న్ 
ar 

న చం “కె ధా లలి - wi 
పతిష్థకంం దగుదురసి మా క త్చర్యము “దా జ్య్యావి తి చూూవసమెన 
(' ‘2 స డుం | 

“దరిచలిపతి”తి వారి కంబున( బాతీకంబుగం బత శస్దము సీద్ద మైన దన ' 
i i 

త్ర (పెద్దల జా కడున టె అంజని=దో నిల వారని యగ్థిమ, ఆనం గా i 

జూ - అలో _ క్ నశ ఆతు ఖ్ 

యూగ్యులకు నమస్క-రింతురని భావము, మముయో, స్వం ము కావు 

"నియా ! మో'కాత్సర్యమని యననబదు. మీరు యాగ్యలేకాదు ఆగ 

ర్భ శ్రీమంతుబన్న క్టీ కులు గేహా నామము చేశ నే నలె స్తు ౨నా గు. కా 

బట్టి తమకున మనము తప్పకుండం 'వేయవలయును, కాని యొకనిేష . 

ముగలదు, ప్ర నాచకం బవాచకంబనియు, ఉపలతుణం బవలతుణంబని 

యు ఒప్పులకుప్పలు త ప్వలకుప్పలనియు. దవురీ పాంటీ డీత్వమునం జ చేసే యె 

క్క_డనల్లరి నేయుదరో యని భయభక్త్ణలలో మొడటి శబ్దము తమపంటి | 

వారియెక నుషయోాగింతురు, రెండవశేబ్దము తక్కి_నవారియెడ నుప 

యోగించి నమునము సేయ దురు, 

ప్రీవాచకము, 

విరోధులింకను  ప్రీవాచక” మన్న పద మాం ధవ్యవ వపేరము 

నుముణచి యహోబబసండితాదుల మతమునకు వ్యతిరేకముగా (గ్రంథ 

లాం ఆడు గ 9 వష... మజ 

కోర ప్రయోగించిన ట్టులీ మాఘఫాల్దునాంధ సాహిత్యపరిసక్సతికలోం 
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దిరిగి సోలుంఠళనముగా (యున్నా న. ఆఫాబ్లున మూాసన గగ సస తీకాంథ్ర 

కత న్. భ్ ur ఎప్ + స్ లం త్యం es “ 

మున మ ఫ్ + ముుసుం GA | 4 సుల చ వ. షా ష్ష్ ష్ సూఆఉగ్తూది-కి వి . ఫల్తున, వాద; 

శ్ a, ౧ థి" 

స్స a భ 

"OPE yn Onn a} “1 DT TN BEE ॥ (| స్ట షై er క) సవూ ణన సాలె సె య Qంటుగా. నట్టు 
May 

అ గా 

సయంబమ హా న్న యను ముగురా నతలు' న్నన యు దిశెమాత వ, త్రిక్రలో 
కా. హోం సల ఇ చ యా దానే యా (కేత్సెంభ వను సొన "యాపన్ సు. లెక ౪౪ 

' ఎ 
ఘ్రయి ముఫై శబుతో బుధ్య శే 

, ఇ లో మ | య 

దుబలుయండు తోకికోటింగ యుసితానే (గ తాట సుని వరాం చితిపి 

sn జం టి లో అ అళ్య మ. లి ము ow 

రీ బలఆభండి తాదు అ స క్ కరరాషు న గోవనసరమెనందున “న న కేశవ యాం 

రా “2 అవల అల్ప" ఈ ల yu” అను తె క. బు ల టో 

త్ర ని i | లొ "వనే స a) స స్స స్ప కీ న్ ) out ను నహ నరం ను t త్ వాచక 
wee ( న. 

i ని కాజ ౨ ల 

పదవ ల "కసి yy గటి అనమునుం యగ ష్స్ 6 టుంచిది, ఆు కున సంన త్ర 

+ జో అజా "శ = గ్ యట A క లై లోల సీ 1 గసియుబందమెస ఛాయ యుపీంగము (వీ భూ వై దరంణుచే నరముకో 
ణి జ | MM ba ల 9 Oo. a) గ థి "కా 

గ్ గ్ర వచ నము? వ స న న క న్ చే నె అల నేరదని చ్పెనచ్చునా న ఈర న్సామ్యు కం ఆ్యత్రీలింగశట్టమున (57స్తూ 
పస్త్ర్య యలింగవే మె గు చస్పక ఆనా గొన దానియగ్గవినరణశబ మై 

హహ cp w 
యి ద 

శ అల్లో చీ ~ భో 

గన్ని భాననరి ౫ గళ వ. నీపై  బయునం సూడ శ్రా, శ్రీ 

ప 
యలింగమే యర్థమగుంగాని " Creer ణఇమందలి తౌొకికవింగ జిని న 

ర 69 nl 

మును జెలుపంజాలడు. రాజ. పూ వప రేవా సియా* "దేవదతుండు 
" జాని 

“3 శాస్త్ఫులవారితో మా మూాటాచునసయున స మొత స్మాతవా కమ యుప 

"యోాగఎచిన-వో సన్ని ధాన లస = జమాహేం ద్రపురహాని ఖా 

స్తలుగారితో చే మాటాడు చసన యను Er: కుంవోంచుంగాని కుజ 

యనగరఖములోని శాస్త వారితో నవి యనుకొనంయు, (హా గహ తీయ 

a యో wr 7 అం AD asi nn KK DEE న. ల ae నరా, దున్న - రం, DF rE రం హూ R 6 వైశ్వేశు (ద న్ని పె? బె Ww శ nS జ J U5 యర్గమ 

. j 5 PD rp ఆర్య weer జ గన సెగ wg ము గును, (బహ్మా(త్ర్రిలు న ఈ రామ నమ ౫ స్త్ర టు గారదిన 

చో శా స్తు లు గొ రు బ్ హా jy అణా మో రస౦0సదగణఅ వా 

రనియునాయన (బహ్మాయంత వారుగాన్క గ. థనులో  లేనిపోసితప్పులు 



పార్గమన్యు (శ్రీ మహోత్సపము. 89 

ఒటి బహ్మలడ్డుగా నడ్జగింతు రనియు. దోచును, అడవి'కేగి ఎనతుండ 
౬ 

వె తుసితో ణక పముమాచితివా? యనియనిన-వో “మోడనిన 

యరమగును. ఫ్రీగ రమే త్రముల కేగి యీ వాక్యమే భరోాగించినచో నటి 

థి dC లు 
యర; వచు+,నా? “కో షి పాత్ర నః 

వట్టి మొద్దన్న యర్థము "చప్పుకొన న చ్చునా | || గ ంనాత్వరితంమ 

నూద్యహు క రితేం ద్వూరీకరో తుస్వతక్చి తంస్థాణుర కోకతా ముపగతో 

మూలో జ తోనీరస౪ి అనిన సాహిత్యరత్నాకరస్థ _రసవజాద్యలం 
యు థి థ్ 

కార్యపకరణములోని నాక ముచదివిన-నో నుభయార్గ మును దోచును. 

“పశువాయ'కేత” అన్నచోట లౌకికలింగము గూడ నర్థము చెప్పి 

నందున (వృతః) అన్నవొటం గూడనట్టి లౌకికలింగ మర్గమగు 

నని దోషము చెప్పపచ్చునా?ః సంద ర్భాదులువిడిచి యర్థము చెప్ప 

గూడదు గ దా! చెండియుం బతివాదులు “శ్రి కంఠ ము 

శ్రీకంఠమ్యేచా
పఖ౦ండముచాపఖండ

మె యాన్న 

క్రీ లింగము మునకు న్రీలింగమే యన్న యర్గము (దాయంగూడదా! 

స (తూ 

యని యనవలదు, ్రీలంగమనంగా నర్జమున 'కేచెందును. అర్థముపైని 

(బక్యయకార్యము జనుగ చేరదు గాన నిచ్చట శ ములకు న భేదస ౦ 

జమున నట్టి 2 వాటు (సరాగం సయబడియెనని శేలుసుటకై ప్రునాచక 

వ చిన (తిక పదము (వాయక తీరదు. సనూస
 ప పక రణస్థమైన “ద్ర్రుయాః 

పుంవచ్చాసి. లలి (6 —3--84) స్నూతాదులనృక్కి లోనే శ్రీవాచక 

పుంవాచకశబ్లకులు సిద్ధాంత కౌమునెల శ్రబ్బపరముగాం (ప యోగింప6 

5 

బడిన వి, అయ్యని సంస్క కే వ్యాక రణమున స్ను పసిజ్ధ మైన మాటలు న్ 

దాంత కె ము గంథగంధ మేమా 3 మైనను మూర్మ్కోన్న వారిట్టివోట 

థి 
ను దప్పుకట్లో. మజీయ్యు నిగోధుఖ, డారశబ్దణును ఒబుంనాచకమని 

పో మ్ వుం మా ఇవ్ యి 

యు ననుటకుసాసాసిశురని (గంథక రె ద్ద 

యామాఫుఫాఘ్టినాంథధ సాహిత్యపరిపత్సత్తి కలో న్మే వాసిరి, దాఠశబ్దము 

నాన నక్షయా కైన 



40 బల వ్యాకరణ గుప్తార్థప్య కాన్సీ కాపఠ 

పుంనాచకవుని సంస్కృత పరిచయమిసుమంతయొన ను నున్న వారెల్లప 

ను సునాయాసముగా నొపకొాందుసు. ఈస్వల్సాంశమునకు సాహస 

మేయవనస ర ముబేదు. ని! ఫె ర్యాజాయాశ్ట పుంభూమ్ని చా రాస్స్యాత్కు 

కుటుబిఏ॥ యసియవమరమే మోవ. పెస్టుచున్నయది. పుంవాచకమన, 

గాం బుంలీంగ కణ ప్రమున ప్రనాచకమన:ఃగా (్రీలింగశబ్దమని యర్ధమగు 

నుసదారశట్టలు. పులింగశబ్దముగాదా। అందుంద ప్పేమున్న ది! న్లో! దా 

రాన్ పద్మభువ ్ రీలో క జననీంవం బేగి రాం జేవ తామ్! అని (పతాపరు 

(దీయము, ఈ ప్ర్రీవాచకపుంవా చకశబ్దములు విరోధులకు చెంతో య 

యోమయము గా నున్నట్ట గరా హొం చెద తత్సమ. 60 సూ __సురశబ్దము,, 

త్ర్రుతుల్యంబ ౫, 6] సూ.._దూ తాదులకు శ్రీతే్టంబు బహుళ ంబుగన 

గు, 71 సూ. స్త్రేత(ంబున మతు బొదులు...75 సూ-___విశ్వక ర్మాదు 

లకు పైప బగు 76__సూ.___-బహ్మశస్దమునకు శ్రే [ంబగు9 

త్యాదిసూ చిములలో త్ర్రుశేబ్దమునకు సాండుదియగ్థ ముగాక్ష “స్రీ 

అనంగాసందర్భవశ మున త్రులింగమ్మూము చెప్పికొన్న ట్లు చ్ర్రీనాచకశబ్ద 

ములోని త్రీశేబ్ణమున కుంగూడ సంద దర్భనశమున 'య్రీలింగమ్య మగు, 

అందు య్రలింగశబ్దమునకు త్ర్రైనాచక వు పర్యాయమగు, త శి 

పుం? శబ్బములకు ప్రి అంగ ప్రుంలింగము బర్ధము కావున నే న త్ర్రలింగశబ్దము 

నకు యీనసాచకమనియు. బుంటింగ శబ్దము న కుం బుంవాచకమనియు సం 

స “గ సర్గ గ్ర య " స్మత వ్యాక గణంబున ఘుంటాపథంటుగా వాడంబడినవి. 

మజియు, సేనిప్కా-రణ బ్వేషులు, స్తీ లింగశబ్దముసకు శ్ర్రీవాచ 

కమని వివరించుట యహాోబలపండితాదసరక కలాం భ షవ్వియాకరణులమ 

తంబునకుం బబబవిరోధ మని బూ బ్బరిం చెదరు. అయ్యది దుస్ఫాహసము. 

గె జస (4 క్స్ ఇంగ న్యు జర 5) సూ. “వికృతౌచ శ్రీలంగా ప్రీలింగళ సర్యనామభే మాస్స్యుః॥ 

(ఆంధ)-శ_చిం-అజం-పరి వ్యా-వికృతౌచయే తీవా చ కాళ్ళ శాః 



ర్యాయప దముగా నుపయోగింపంబ డినది, పితివాములు, ఈకూరవ్యా 

ఖ్యయందు “సీతభ్రక వత్స్పణ, పంట చనిప టి లో కభద్రచరిత” అని 

యుదాహారించుటంచేసి ఉస నశేశవతీ ప్రీ ప్రస్యాల్ 1 అనున్వాయమున ని స 

చ్చట _శ్రలింగశబ్దప ర్యాయముగా వసయయుడిన నను, సీ ప్రీ వాచకశబ్ద 

మువలన లౌకిక క్రీత్వ మేగ్యహింతుమని, వితంచశవాదము నేయు వఎనుపడ 

దూ. 60 సూ. “ఉభ యవిధమమహతీనామ్” అనుసూతాముక వ్యాఖ్య 

యందు “స సలింగవి శేణస్య పాప త్వా, అస్తీ)ఏ౨గవి సహపణవిధానఏ 

వ స్నూతస్య తాత్పర్యము” (అహో-తియము) అ్భము-అ్మపాణివాచక 

మువై |ప్రీలింగములయిన యమహత్రులకు త్రీలింగవిశోవణము, (ఈవ 

ఆఅలోనే) పొప్పించుచున్నందు న స్ట్రీలింగముగాని వశేసణమును విధిం 

చుటయందిసూ త ము చెల్లుననిన 'తాత్ప్సర్యమును నహోబలపండితులు 

_ వివరించిరి (క్9) సూత మున ని స్క లింగశేబ్రమునకం నీ స 0 వాచకములని వ్ 

వరించుటం బేసి య పాణి వాచకమ్ములెన యో స్మ లింగామవాగ్లులు, (పతి 

వాదులమతమందు నీ స్రీ 9 వాచకములు కానందున “వికృతొచ” అనుపూ 

రస్తూ తముననిట సీ క్స్ ్రలింగవి సమ మణము వారివుత మున ప్పి ంపనేరదు 

గదా! |పతివాదుల మతంబున అక్క, అమ్మ, ఇత్యాదులు సృివాచక 

ములగుంగాన నట్ట వాని కేపూర్వసూ నమున న్ స్రగ్వేమువిథింపంబకలా "య 

| బకృతంైన యమహతీవెేవ అంబులకు నట్టివిధిచెస్తినందున (60) సూ 

(తమువ్యాఖ్యాన మున న్స్ స్రలింగవి ఇస సల మేసూతమునం 'బాప్పించు 

నని వ్యాఖ్యాత యారీతిన్ని వొ స్స షైష్స వలసిన భ "రము (పతినాదుల 

నిగంబున నే కొర గుచున్న యది, మామతంబ్రుననో! [59] సూత్రము 

i 



౯ శ ణి ఖ్ 
> hoe సు My ఖమ టా. న లి wr 

42 Ye | స తొరగా గున అప కాకి కాపర 

లోని నీగలింగోశబ్ద మును వివరించు స్వే)వాచకశబ్దయున నెన్న నీలిం౫ప =) న్ సాల్ . య లం 
తానం 

దములును (గ్రహింప బడినంద న వమహపివేపణములునొ అ నమహ! 

తో | వ్ 

విచేపణములును సృలింగములే 2 నాస్తి ౦చుటం చేసి గంధము సమ 

న్టయించుచ చున్నయది, ఇంకియకాక, [61 సూఎనియతన్నరి స త్యయ 

సర్యాసాహ్। అ 1 అను సాగ వ్యాఖ్యయందా “సర స్వత్య్యాతు, ' ము 

_ (౨) నా భామకు మ grr is చ్ (౫ / కవ 

నజటో ద్] గుస ఇత్యాది హ్ sg త్ర న్ -ై మ 0 Fa [| మ మ్యామ్ రీంతు 

(/ 

WU 

Ce 
ల 

ఈట్ న సో నఖ అ me క అట్ల జ్ (| 

సృీివాచ కతషమవ్యావాత మె శ ౧. ERY గాన PS సే arr ణే [ “కాంపా 

చ ల 
జో ౧ ల యో wr a 4 

పటలా కాంల ంరజుమి న్నే ప్రరాబుంటెోా భి చ. సమంజనమిల్లి 

చేయన్ అని వాయంబకగినుది, అనగా మి స్నేయువ ఎక సు (గంగు న్స్ ఏ 
ద న ద” 
మమేకక యవొ స్రనాత ముగా 3) కమునుగాన (59) సూత 

ముననే కివజటా వొన్ స్కి ఆన్న దినిని విశేషణంబు ౫ స్ ౨గమయ్యెన 

సియు, య : రాపహాగపటలా[ కం ౧ ౪ డ్ న్న Sy న్నటి షణ ను (60) 

gl > వి PX: uw ణా అ ‘ శ - జార్ లో 

న jo ము య్యున సి యము కందుల భన నం న హర్రి 

మైనగంగసద ఏన) ౮ చనా; ప్రహమసి లు యో బళ ం DSS యునో వంచు. 

చుండిరి, మజీయు “అమ తామికి నామాన్యవ్ని చపప ౨ )వొచకాద 

మహన్నా మోన్నాయం్య వ వో gost “అను తొం 9 నూంసనమానాను 

షార్ ద కా జో ఆలీ ల అ ల సీట్ లొ జులు అర లను yd : 

ఇతిసూ తేణసోల్లో పనే ల్ ఎనిక మున్జూస ఎ సం౨సిగ స్ట్ మాహా రాసా 

స్త 'తొాగ్షిత్త గో య యంకద్య్యతిరి. Or ఏనసా 'నుభ్య రి సి్భాకె రము (అహో 

EF 279) ఇ త్మాదులందు స 0 వాచకశెస్ది ఏ చేసు న )్రైంగశబ్దప ర్య్వాయము 

గాక మహాతీవాచక మేయర్ల రృనుయ్యె నేసో కాంత, ఇ త్యాదులు దేసులోపము 

గలిగి గంగ వి విద్వ; ఇ త్యాను పంక సువోపంబునాక మువర్శ్య కాపత్సివ 

వ్ స ఖే య ॥ meen సాద ఛం మును, (పతివా దులు [స శ్ 08 EU Uu ముఖా; ఘు] 30 1 రి యహూ 

సలపండితీ యా ధశరణ మై నను మాం సీ? స్టే పో ముర. జాఫిప్ళు 



వా ర్థమన్యు (క్రీమహోత్సవము. 4&8 

గ లక్ష్ న. 
చున్నారు, 1 (పత వాదులు (గ్రంథకర్త యు యమాసం దవా ముతిర్చ పం 

న ై టు వ 
యునను యు నుచున్నారు. చై సి య్ Dug స్నా ర హా పెటి (క లే ఫైన ళు ప్ ప్ర జేం 

హాముకీర్ప లేండని చొంచి సంధ కరే భకక దాగుండ ఎసివ చ్చెనని వబ 

ల er యాను ద? ఆకు దోప అకు 

'మేవెంచెదము, & పిచాదులవుతంబున మహా . వాచక మ్ములెన “అమ్మ 

ఇత్యాదుల సృ)వాచకము. లుగాని. యవాహాతివాచకమెన్మ మీ 
యు లో 

స్రీ వాచకము గా దు గా నం బూ రో క మ నయ 
జక 

వి తా రా 

జలే G హ్హ్ ఖో ఇట లా " శ ఇ జు " 

పహోబలసప౦0జఉజతఅత య హునసు గువ్యాప్రక ంన్సి కా వ్యాఖ్యానము 
— 4 

న న్మీపపంచ మారీతిని నున్నది గానిగట్ల గాందలబంచుకొని రెడుక 

న్నులును విప్పిమాచిన న-దో స్మ్ఫపం ౧చమంతయు న పార్ణమై రయొకయరని 

మిపములో: దప్పక నిస్పచ్చకావలసిన టె!! ఆహాోబలపండితుండే యిపు 

డున్న-వో న్మీపతిభ టుంయెదాకు ను సతు 'నూహ్మ్మజాణంబు (హో 

తగిరిపోయి యబలపవండితుండు కం నిస్సంశేయము
గానగునని మేమెం చెదము, 

లోకములోంబచ్చన్న ఎ: ఛఎటబ్వెషాఖి రాము లెంత వ్యారైనను నున్నారు 

గదా! కాన్ని పకృతేంబున “ర్రోళబ్దంబొండు సంబభబోథనంయున నీ స)వాచ 

ధా 
కంబునకుం బరంబుగనగు” (పొథ, శేబ్ద-౧౫ స్తూ “ఈ స్త్రీ యామిత్యధ 

ర 

ర్వణవచ సె న్) వాచకవ్యతిరి 
కనా ముదం తానామితి వ్యాఖ్యానాన్న 

గో ॥ వ లయల. GN దం erent 9 
జ 

తనా(దిభ శ్వివువగ్ధ క వికల్చోపేరుద్షః! (ఆహా 206, ఇ త్యాదిస్థలంబు 

లందు గు వాచకశ బ్షంబున -వనుకంబ ల న్
వు నీ సృ లింగంబులును (హొం 

పంబడిన-వో, ఠోశబ్దమున “అక్క_రో ఇంతిరో బ్రత్యాదులువో లె లె “లత 

రో, ఇత్యాద్యమహా త
వా చ ws కములు, సూడ సాధు వ్రుబుగా వబసివచ్చ

ునని 

వ వ్ జి 

[పతివాదులందు చేని వినుండు. “తక్పంభ వేతు ఇాన్త్రీయపిశి కేల కిన 
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4&4 బ్రాల వ్యాగఠణ గుప్పార్ధప కా శకాపర 

లీ న . "మ 3 న gl Ame yeep క ణా శాన jy వుపిశటబ్దతో జ థో ఆ “తళ్ళు 'నుభవు'త్ * ఆను (నమృీయామిక్సి 
అ, సాప్ట్ జగ్ అట సాటి శీ ము ఇ ల్ని ఈ ర్త షష ఇ oF య! క ఇ సూ కపూర్ స్ట 8% EE రంజన వే మిదినజులో బెవ్లి నట్లు సారి 

యి 
_ శ ఎ. ఇ భాపికలింగము న కు లొోక్కొంగవ ను నొక్కొాక్క-చో లోకానుభవంబు 

నంచేనీ గహ ౦౪ వళయుంగాన, “పదవా స్త్రృంబ లందాబశె నీయాం,; ధ్ర = గ 

కిరణం బు నంద'ను (టక్ రక్వాదినా మిర్జ్ కిల కా నభవంబలంేే 2] 
Gn 

డా 

= ట్ ర్ం లావి “వాటే తా మ) అల పారణ పఠన ోతంచుకొర, అబన సై | ,సబము?) చా నొకొ చో ర Sy పూకి న్ చ: రా న్ు 3 గారాల 

Cr టో ఖా . Wr భె” Y (5) ఇ” . ey స్ లోకిక అంగ విసషవమ' సయితము u భాం పయన సె య పహూోజబలపండి 

Fae పటల. మైన ఓ) సహక యుండును. ఆజ ల దయా కి రరంలు తాత్పర్య, ర ర గ సా సృ యుండును, ఆధ్ధవ్లా 

“ఉభయ గల్8ిహ భవతి”. ఆఫరినుభు 'పే..వ? నఖిరస్థం రి భా పావశంబ న 
“కక గ్రజ్రగం కంప హా బీ కడమ ము కరో సి సతిపి్ దంచాన కగరికర్శశ్య గ కలువ ఘుభ్య ) ని ్రతిపిద్ద నధికరణ 

ర్ worm yy 

బా” ఇత్య్య్టాంయదం గయల కశక. సల (సంస్కృతే వ్యాకర 
me ల { అబన) ని ఒలుంగు వ NY: ర౯.పుుందను నక్కా. క్క_చ్టట న్స్ వాచక a 

~ 

కప జు వాన అ వారా డు అ ణ్ ఆ జడ్ ఇ లో అర స పం న గిజమ.లశులిత కక ము (౧హీంహపకొందగినని విన రంబుతోం లద యు ఎం 
జూలును, కాంజటి | శతివొదాలు సంస్కృతి వ్యాక రణసాం పద "యాం యు ల 

అన నం aa ఇటీ ఫించ్ న. య 3 , ం వ శ 1 | . స జ ఒర 

భోూయిస్థుంబ యగ య హుోబలక ంటతయాాది (౧౦ఖింబుల షల య థి 

ను 6 రియ జ "లక్ష పు స్రూపమ మాచి నంతమా తెముననిట్టి నిట్లివెథ ఫ్ మొల 

యా [ అఇమున కుం దగిన పాండిత ప్టము రకుడిగిన నువథవమూ ణా హరీళ క 

ఉన న్యాయమన వివ గన మ ఖల లోకోపక గ ర్యా నవత రించితిమని 

"ఘోపి.౧చుకౌంచానిరొ తై "వెన | గంథకర మాన ముల “న పాగ మని 
టి LU ఒం ల (౧) థి 

శ యశృగాలిత్చ సెక సంబుశోయుట్క వి సఖే మును: త్ర ఎపనిచ్ నెక్కిరించు 
వలా వీ! 

టవంటిది (రుత వురసాభాసంబున కే కారణంబనమొండిని, కట్టు న న్ న్రలింగశద్దై 

మునకు సవాచకవానియ' పో బంబవండితియ మం బేవినరించుటంచేసనీయీా 

నూఫఫె లన” పత్యా స రిపల తతొ కలలోని (మటివాదుల యుపన్యా 



వార్గమన్యు (శ్రిమహోత్సపము, చీనీ 

న్ క్ సమును వెనుకటి యారాతుసనం॥ర భా దసదమాసా, 

ర కాక. ఎకరం 
మనే ఏ(తికలోని. యుప స్యాసమువోలె స్వవచన వ్ వ్యాభం తవెం లోకోప 

యోగము కాకతన యుప పదంజబున సం, చంటి వ గోన 

పరణమింకను జూలకుంజ నెని యింకొకమూాజు మరల రాష్ట 

_బ్రోొపి చుటయే కాక “క అని వపరంజలిమూరిః ఆ అనిన వె యా ర్యావ్భతే 

పాదము మొదటను బుంవాచకపదమే యున్నట్లు స్థాపితురుగాక ల 

రోధులు రాతస సం రభ దప పదమాసాంధాసాహిశపకిపత (య 

భాగంబున నే బె'లవ్యాకరణస, శంస యెత్తుకొని యందలి శాస్రుపరిభా 

పహోపదంబుల6 గొన్ని కనం. బజిచోవై నుదాహాకించిన రీతి గ 

దురవగాహవిషయంబు లింద నేకములు గలవు అయ్యావి సం స్క తగా 

హిత్యమును దర్శ_వ్యాక రణశా స్రుజ్ఞనమును గలవారి కే బధ పున 

-పాస్కూ-లుబాలురమాటపేమి అధికమగు పట్టుదలతో వాదించు 

చున్న మన గ్రాంధిక భఛభాపూవాదులలో నెందజకట్ళిజ్ఞానముగలదొ నేను 

జెప్పంజాలను, ఖై టిత్వకి ఆస్వదులఫలములును, (సంధికి-25)సంస్కృు 

త శబ్దముల పుంస్తి నపుంసకలింగాదుల (తత్సమ, 21-89- -ర7నా 

రూపములున్సు హలంత సంస్కృతే శబ్దముల పిథ మైకవచన ద్వితియైక 

వచననూపములును, (తత్స, సూ 67-70) “చ్చాఇతిపదికసంబోధనో కా 

ర్థంబు౯ం బిథమయగు” నను మొదలగు కారకపరిశ్చేదసూతే )ములును 

చానివృత్తులలోని క్రియాసిద్ధిం బక కృష్టోపకారకంబు కరణంబను మొదల 

గులవతీణములును, సంన్కృృతత ద్యార్థకరణజ్ఞున నముగలవారికి గాని యిత 

రులకు సుబోధములు కానేరవు” అసి బాల వ్యాక రణమున వ్యాకి రణ 
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అంటీని 
లో 

ట్స 

ఇ న pret me 
తర్క_ శా, స్పృ్రవెదిషు పష దమయ సస ప్రస వసు) ఎస ; స్థకటించి యయ్య ' 

నఖ | ని mn ఖల 4 wh. స ఇం . a జో | వి వంనిషానుటకు: వగిక పొంగ్ గ గబా రరుదుగానుందుర న్న 
pr 

moma pn ఇ ఈ రం Ley) eg భ్ లో న +. శి, Cg శి fo కీ ళ్ టై చ 2 1 జె ల్ అన గై i by “OI గ వ. రంల? 1 3 in ఏం ఏంవారెళ్సు అ గా సు wh లోల fo + (i? EEE RTE: i ha SRY Cc కో చి వా} జ్ర) గ న య ౧౫౦ 
{ గ 

సు! తము, డై I Fag? వ్ ing స YH cir? now EEN వా గ ర్ గ్గ నా wm ఎ Ch భల ప! గ Us Ce డన గ | 
od జూ (హీ! 

నక Dp 
ఇ గ లే 

గౌర ఎన త చల Fine అం రొ సప ను జల Pas hue eee wa ౮ గ ల స్య య న TY CYS pe అలంక మసన పుర మనము సయ నం నపాగ మసి యనుటకు 

ను భు € 

వ. ర్తి అలు అద్య hn SAT వ తదు సట మ ఆ అ ల ఇక నెట్టుసొాహానం చరా. అంయకున్య దం సూప చనులు స్వన చన వ్యాస 

a nn ర os Jy వెా my " ఈ ళల, న్ ? గొ రివంతు య ను తేని సిం. దల పదం టన సము అరితినే యం, ) స్టే స స యుండురి 

దు లా ణ్ Wa గ న క, గ అ ళల స్స శి ఈ కొట ' శ శె న్నా కి ఉన లా లా GE భశ Ce Ca ల A oN | ce HON "a గంగను, చె గ) య్యవి గ 

జా (౧) హ్ రాత we వ లాం aa" ల హ్ ఇన యు య. “అ ం కుల ఉష తలో 1, / స my న ల ee యజ 

Js వక రి - AN గ BERR 9 an) TIT / గ్ర హై న్నే ను '౧దును సశ క్ వం 

wae ఇ 
శ ' అజో 

[a 

. జల దో తో ౮ 
వ Ca గ్ ser సి అన్న oo ౯ DN ళా 2 ye Wy! జికా My Ad 

woe) DUDE NTE వ బో 1 4) Er న్ా ల యటం హు గ9ంథకర 
i అలలో 

ఖీ ఇ” “మ్మ్ సాల PIT YY”, గ ఆ" ' Ps) గ x కు 4 ఖ్ యనంగా స త యూసనిసం జై సడ సమః దశా యు దొమోనర్రు a స 

జా 1 Po a ల (స అ" బి "బే wes", * త . 

లర్చిరును (ద్రల్బాపల లది ఏకా ఇ నప మివనొానుకొని లోకోదారము 
య 

MU) 

సేయుదువుని వాటుచుం దవ్వు... “యు సలియుజాలకో (గంధక ర 
a) 

ను రసాభొ సయు జేయ బయ తృ ర అటి తఠికార్చుండ లేనట్టి 

సముద) శాయుుకుం గొందఃకాభ కృయికు 5 బయలు జేరి శీ రాబ్టివ)తం 
బులారంభించి సపూజూన వముస్మొ_రంయుంకు ఠరోజబంబువేకుండ వారిని 

గి శ్ర v5 + 
| ఇ నో త 6 జూ ఎంతుటుగాని యా గంప గ స మ సె స్టే అది సె స్నెహం 

> య 
బుననుండ్ నా్నాళరంమాసుబున నచ ణు మూాాకుం౫ స్రచ్ఫామోాష్టంబున సహ యు మన “మాకుంగళ్వాణ ఇణంబు 

లు గలిగి పండిత పతు,పాత్మియెన ef, ఎగరగింవామూరి యిష్మచెవమే 
రారా కాం 

యుండంగా నూకు లోపమువివాటు CE: CEN శే నీంవా! నుమ దేహి 



పార్ట నున్యూ (క్రీమహోత్సనము, 47 

క రావలబమి” అనిన ఇంటచే మాకు జంఘాబలసంపద యేల నమకూ? 

సన్ని యోగశిష్టము, 

(పకృతంబున గబత్వాదులు మ్ శ్రి) మున వావాటి హనుమంత 

రావుగాకికి (వొసిన యుతేరములో (తత్పవు 89) స్తూ తమున కరవు 
క థి 

ల న Cos అ 3 అగ న కో లట 2 

ఆల్పున పుడు 6 అమహత్తే ణకు తరములు సన్ని యోగశిష్ట 

నూలు కానక్క_బి లేదు” అని |వానిరి, అస్మూతములోని యమహా 

తృంమును నపుంసక త్వమును సన్ని యోగశిష్టములని యెవరుపల్కిగిః 

ధ్ జ | శ ౧ ప్రి తాం నా సళ are) ¢ సన్ని యోగశి స్టానామన్యరే రావా యే, ఉభ యోరస్యపాయః (86) 

అనుపరి ఖాపు వ్యాఖ్యలయందు “సన్ని యాగశకి స్తూ నహ సముచ్చ 

యేన పిహితానామ్! అని స్పషపజుపంబడినది మజియు *, సతషయః ” 
బె CS 

(8—1—1) అనుసూూ క కున శేఖరమందు “యక్తువికారాగమాదే 

ఇానాం దేశాం కేనిరా కాంత తా “కర శ్పృత్వస్యా నుపస్థితే”, తత్పన్ని 

యోాగశిస్ట పత్య యసంజ్ఞ్ఞ్వాయా అప పవ్భత్రి రితితన్న... అల పూర్వంనే 

యుటిశ త్రో లా చేశే పర్యయ సంజ్ఞా నన్ని యోగే నేటో విధీయమాన 

మాద్యుదాత్తత్వం సెయుట ఏరస్వాత్ ” “అని (వాయంబడినది. ఇట్లు 

® న ట్ ౧ 

చ్చృయముగా విధింపంబడినట్రై” యన్న య్యాము పండిత జగద్విదిత మైయు 

న్నయది, ఇట్టి స్ధితిలో “అవముహక్ర్యనపుంస కతగ్గములు సన్ని యోగశి 

హముబు కానక, చేను" అన వజ లసేతా రాను స్యామిశాస్తు)లు 
య్య న 

రు 

గారు సెలవిచి+రి ఈసూ, తమందు మువర్ష క మొక్క_టి యేవిధింపంబడినది 
 ( 1) b FR న్ 
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గాని యమహా తన పుంసకత్య ము. లు సముచ్చ యముగా విధింపంపడ్డ 

నేలేదు. పరిపత్స త్రికలోనింక న నేకమ్ములెన ఏరిదుర వగాహార్థవాక్యం 
aS బులున్నవి గాని యిపుడు. విస్మరముతొ(జాలును, _శాసాిిఠకరముల 

/ 

లోని పరిభోపాజదుబులి తెలుంగునం (బ యోగింపంగూడదనిన శాస్త్రులు 

గారు సన్ని యోగ శిస్ట్రసదమునెట్లు | పయోగించిరో! ఒక వేళ, ఏ హేతు 

వైనను _బయోగింతురుగాక! అర్ధ ముమా తముశాస్తాంత రములోని య ర 

ముగా గానివింపక వ్య ల ముసంభవిల్లు చున్న ది,ఏ| పబలపండితీయ్య్గంథ 

ములోదీనియర్థ సం పదాయము వినరింపయుడినపో "సెలవీయంగో శెదము 
ఇంకను బొచీనలతణంబులు చాలకవీరల్ప కాలములో న నలకుణ గంథము 

రచింపవ లెనచి పరిపత్రులయందు "ఘోషింప సావానించుచున్నా రట, 

“సాహా చేల శ్రీ 9” అన్నా రుగాన వీవు సావానింతురుగాక్ర! అపుడుతక్కిన 

వాజుందబజబును సభను నా సా దింతుపుగాత!! అట్టిత జిని మేమును 

జాచెదముగాక'!! “ 

(పకృ 9 గో ంబునసూ త మం చు వివరణలో పంబున్న-వో రణ లోపంబు 

సేయగ (పతి భటులు తిరిగి ద్యంద్వ్యయుస్థంబున నరు దారనసీల్లుదురుగావుత!! 

కో = వ్యాపా [హా సప్త) డపాగ్గసరకం త పదైకద్భడో స|వాం 

సార్టనోవినృణవాని స! పా1మ రార్థళు। విద్దిక(ము డో రకుమారససౌాకు 

మాగ్య! మా మాహ్వహన సమరాంగణ పాద్ధమూ రిక్షా! 

స॥ పా 



(వా శ్రీ కల్లూరి వేంకట రామశొ్ర్రీ 
C౧ 

పఏబుభవిరచిత బాల వ్యాకరణ 

1111916... చెశమాత 

ఎంజీ మ) బోధ కర ణము శీ 

అలానా 3 03 ఇలానా మాన 

మైనామంబుగల బాలవ్యాక రణవ్యాఖ్య పరిపూ ర్తింజెంది వెలు 

వడిన సంగతి యెల్లరకును విదితమై యున్న దిగడొ! ఈవాఖ్యానములో 
౧౧ a ఫా 

(తత్సమ 57) సూ తములోని శ్ర్రులింగ శబ్దమునకు త్ర్రువాచక మసి 

యర్థము (వాయుట కేవలము వ్యాఖ్యా కారుసి వారపాటనియు, అ 

య్యది యపార్థ మనియు (బ| వజ్హ్ఞల చిననీ తొ రామస్వామిశా స్తు 
యి C య్య Be; 

వారిచెత (రాకు ససం॥ర పుష్యమాస పాంతే మున 'వెల్వడిన) భదపడ 

నూ సాం సాహి గ్య పరిషత్సతిికలో (నాయయబడినది, వారు తప్పు 

లని యంచుకొన్న యంశములఅఎలో నిది యేమిక్కి_లి ఫొారపాటని కా 

! రాటమ షే రపురన, గంథక రపేర నిజీియసందర్న మె బోలు! రొటమ పాం దవరపురస్థ గంథ ర్తవేర నిష్టయసందర్భ మొ 

లు వాసితిరనిన యి త్యాదిస ముద్ధత వాక్యములతోం బ్ర త్వెకముగాం 

బనిగట్టుకొని యు తరములు సెకము విమర్శకపతుమునుండి పంపయబుడిన 

వంట, తమ పాండిత్యము నందు నింతదృఢవి శ్వాసము గలిన్ని (గ్రంథకర 

పరిశ్శమ నభిస్పందమ్మునకు నంటం దక్క త మద్భికి మా టిన యంశ 

ముల నపార్గమపార్ణ మనసి మృదుకముక ప్పిన వమృుగస్వామి నాదములతో 

తవు సామాన్య పిచ్యాన్థులంబ లె కసి గదించుచు “బవాదశ్చవివాహశ్చ 

సమయో శేవశోభతే” అనెడిలోళో క్రికి న్యతిచేకముగా సమానస్క_ం 

ధతను మాటీనట్లియంతటి నీరా రామస్వామి శాస్త్రుబవాగివంటి యు త 
రం అ లలో 

క్రులగ్లో బహిరంగముగా శ్రీకొని మెదిగ్రించుట యుగంగతమున్ను అగి 
3 



గ్గ్లి | లగే గిన జ a] గొ వుం 

సావాసఘు ను, బాకు: యును స్యయ్యొటన ని మామాన సంఖున కుం దో 
పం బూ క్ ది అంట ల. " 

చు చును ను సా వ్లన స సన యంప్లంం NE ల్ో పహ్టురల్రో గొ ద 

యు ౯. ఖో లో 
' కో Vt సా సజ గ “ | ప గ చే అబ్ WN / Ea cE ' ళో అకు నిజబబుగా న పొల ము లఅలయుసు యనా మరా ఘా గలుగు చేమో। 

క . జ్ శ్ అ వ ని CG అభి లవ్లీ మప oe నః యనినత అంపునం చెనచము, Kk మే వావా౨ త్వ పునాహాం త మేవాహం 
On 

లా వా ల 
ఖో లో ఛాట్ 

నసంశయః అ అసనన్య్యాం యొుంంున తప ర్తత్ర మాకున భేదం బయిన 

ముమ'తౌెఫుద్ి దియుంటం' కేపియు నున యో బలాతృ_.తుంమె దిల్తి. 8 
గ ల a అనా య 

క్ష య అంటు ఇ. విం 
(బవరి 19013 సం|తయు తెదిగం. చేవనమూాన; Mae మున సిద్ధాంత 

eh కుట 
ఇాాముది ఇ యుంగికు ఆటైనా మహో భాను, 1 దా / ఫ్ర నక నో ఇత్యాది థి ములు 

ఆ మాణములుగాం. అవును. ఆంంవనమునకు... శ్రీవాచకమని లుల అపాన 

యు 
యనము నివరిం చుట నాయం కాని యవాదగ నుగాదని యం బ్ స్సు (భు వపజు 

కుం బడినది. ఫ్ ముకు పాలై నె { Su పుస (కి కంపం బడిన నూను 

ఫాబ్లునొ ౨ సాహి? దస న్న సా మధో నినుర్భకులు, సంస్కృత 

1 న్ మ స్క్రైలింను Pp ద సున ర వివరణం అగుట 

ఉట ॥ అంట Gy ua J ల . ఇష 

యణభారమే కాని కుహోటంబండిను.. వియరముదు , నీవాచకళబ 
యు "3 @ (ఈ ది 

మును వాడియుండ 1 దగ మన సుల” క గన్ని యహోే బబపండితియ 

నాఖ్యాన వనమంచలి యం ము లె ఖ్ షాపు య... మూక్లరుబ వ్యవ 
# ఖో ౮ ఖో . శ భు నా | 

సోర మనంత ను uw ఎధో స మయజచి ఎ)నాచ కసనమును | నీలింగప 
నాలాల జ. అ లి 

మనిన యర మంధుప యోగం చుట యము సవుని తెరిగి పాస . మరల, 
జ ఓ! గ 

మేము యం నషా దం కను బు నా నగు 317, 820) పౌర 

వాడుట 

ది ౨ 9 అగు 191% సం! రము కలు "చమూ! ఏ సత్ర కాన వశంసములో 

(వాసి (పదర్శిం చెత్లిమె. (శంక భవా వామశాస్తు, గారు. కూడ 

శ్రా చకపద యును త్ర మునకు పివకరణము శౌ,  నసోబలపండి 

గీమయఘుకు ఉెనగిందొకణిఏ నాడియుర్నా న్ను 



బాలవ్యాకరణ గువ్రార్థిప్ప ౯4 కాప ్1 

(బ్ర) మజీయు, మాఘ ఫాబ్లున మాసా mo సాహ లో Ce 

కారత్నములోనే విమర్శక మానులు కసా, చు కానా / 
“ఫె టి 

మును బుంవాచః మ్మవి న్యవహరించుటకుకు సాహసింతురని తోంచు 
ర 

చున్నది” యని (నానిని, దానికి మె పరాసగ్టల్పాంశ ంశమునకు సాహస 

పర్యంతానుధావనన మవసరము లేడనియు నం సరాతవరందైన దార 
శబ్దము పుంలింగబహువచన ముగాన సునాయాసముగా నే. దానిని బుం 

వాచః మన వయ్చుననియు గ్ 'చేళమూాతస సకల రిషీ (వాసితిమి, ఆహో 

బలపండితులును, 'తేనదారములు, ఇ తస్వదిక పువరూషమ్, బహు 

దడారథబసం సంస (కు అని కిశరి వొరటలోం బుంలింగముని జప ద సి ష్ట్ర స్త్" ( యని వచు 

దయగా బుంవాచక మేల శాం గూడదో వింతగా నున్నది. 

(8) “అమహాన పృ వుంసక సకముల రవ ంతభులకు మువర్షకంబగు 

నను (తత్సమ తేళ్ళ ప. యమహన్న పుంసకళబ్దమునకు 
ఉా్వరమునువిడనాడి గువ్తాగ కా-కాదులు కర+భ+ణరణయాగ 

ద్వం సథ ఎను గం ఫలక్ స అం కర్మభ రయార్థమును 

లీఖంపంగానయ్యది గతిచెనిదోవ కారి రచన గావున నటు (వాయగూడ 
| en 

దని విమర్శకు లాకేపించిరి. 

మేము ద్గంద్భసమా సపతు మందు నచేశ కి పదోవవములు ౫ 

బజిచి ద్యంద్యాశ్థ్యమే ౫తిమాలిన య్ మ 

కాముద్, శఖర విషమ, కరత, పరిభాపేందు "జే 

ములు (పమాణములు గాల స్థిర పతి చి శాఖాచం కమణముగా లక్ష్యు స 

మన్వయపూర్వక ముయిన కర్ళభారయాో నాలఖ్యము వివరించి చూపి 

తిమె, 

(4) వారు స్రపతువు మిన ద్వ దారమును వచించుటలో నవు 

హాత్త్యనపుంసకత్య్వములు సన్ని యోగశిష్టములు  కానక్క_ఆలేదని, 
(పయోగించిరి, 



అక మూ గక శస్బమున కు సాంస టిక్ వ్యాక ' రణజ్ఞులును లా 

ra 
అ ఉల చి, ట్ rdw గ — వీ బే స గలా ~ మ్ లో i చలో wr) నహోబబపషండతాదు ల్ని యాకరణులును నినజలో సుపణద్దముగా న్ 

sy 

వాడిన యర్భిము సరిగ యుండి సుక్క మ యయ పా 
స) 

x న్నందుూన బొని య” 3 ముమసినిమర కుల నడిగితిమి, 

(5) * బృందా రొళాదిన కోస! సుంని వూ చున తానీ యాక్ అను 

కో తొద వలన అంగి మును నెను సంప థి శ్ పెహృుత్మవైవ వత శబ్దము 

నే సమక మదా హుడ్ నన్న మేం రొ లేదో! యంతిము, పథ ముగా నడి వ రు య 

గీతెము, 

పని నుడయించిన జేనమాత (పతికానంతరత్న 

మున మే మైదంశ ములు (సకిటించిన వివిన వెలువడిన యాం భసాహీ 

త్వేరిసున్స శనం నోములు మూం-డిటిలోనను మూలి ఖుంచిన యంగ 
on Wh 

సుకు (2! వ. తొ రామసా వ సా స్త్ర)ల౭గా రం (సత్యుత్త రంబు లీయ 

a 

"బ్ర నం ఇం లం త లం 
అదం, వొ ర తొ త్త ఎర్యో కుం స యు ని YY" వ. న oC గోరుచున్నా 

ov 
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లే 2 1017. దేశమాత, 

'బాలవ్యాక రణగుప్హా [ప కావక 

విషజాపన 
Gy 

సుధీమణురా రా! 

“చాల వ్యాకరణ గువ్వా పకాశిక “యను వెరంబరంగు వ్యాఖ్యానము 

నా చేరచింపంబడి _పకటితమమయ్యొు నన్న సంగతి యెస్పరకును విశదమే 

కదా! ఆ న్యాఖ్యానములొ (మ్రీలింగ శబ్దమునకు మ్రీసాచకమని పర్యా 

పదంబు (వాయంబడంగా నయ్యది గూడదు, “అవుహన్న పుంసక 

ముల కదంతములకు మునర్భక మగు” నన్న సూ తములోనియమహాన్న 

పుంసకశబ్దము ద్శింద్భసమాసముగా (నాయవలసి యు౨డంగా నటులు 

'నేయంబడ లేదనియు, నంత గంథ ము సేసిన (గంధ కర్టి యెడ నెంతనూం 

(లేమును గౌరవ ర్ముంపకయాద్ద్ధ శ్యము న “న పార్థిమ పార్ట వునపలుమూ 

టు విజయనగరనివానులు [ బ| (శ్రీసీ తా రామస్వామి శాస్త్రులుగారు 

బూబ్బరించుచు నాం ధ సాహిత్య పరిషత్పత్తి )కయందుం (బకటించిరి. 

| విద్యా వృద్ధవ యో వృద్ధుల వదనంబులు కలవచనంబులతో  మెలంగుట 

యుక్కంబుగాని కలవావచనమ్ములత్రో' నలంగుట న్యా య్యంబు గాద 

యుని, | వ్యవహారములోసికి దిగినపిమ్ముట నా వేళ మ్ము లవధిని మాజీంచు 

ననియు నేసించుక సంకోచించుచుండ నంతట నాతిరస్కా.రమును 

సహింపక “త్యమేవాహంత్వమేవాహ” మ్మనున్యాయంబున నాయడ 

న భేదబుద్ధిని సంచరించు సమ రాంగణపార్థమూర్షి గారు శాస్త్రులుగారి 

యభి యోగమునకుం (బత్యభి యోగంబు సేసి ది 2 ఫి బవరి 16 సం 

రము లేదిగల జేశవూతపత్తి )కలోను, ది 2 ఆగష్టు 16 నం! రము 

తేదిగల దేశమాత షత్రికలోను క్ర్రీలింగశబ్దమునకు స్ర్రీనాచకశబ్దము 
నూ 

పర్యాయపదముగా (నాయకతీరదనియు, సూ కాంత రములోసి యమ 



న్ ప్ర బోధకరణము, 

జ ట్ షు న్న పుంనక శబ్దమున సికుపమో ద్వంద్య సాథనము శ హేతువనియు 

భాప్యకయట గాఖి రాది న గంటు ములు క వూాణముగెౌటగయయాల్సి పి పక టించిరి, 

బదనాతుమాసనములు గతింపంగ "సఖ బవరీ నెంలొం, బకటింపంబడిన సల 

సం|| ర ఫె దపదాగశయుజ పూానాంథ నాహాత్యపరపత్పత్తి "కలో 

(బహ్మా సలు మహావుహోో "పాధ్యాయ తా తొసు బ్బావాయ శాస్త్రులు 

గారునువ జ లశచిన న్స్ ఆతా ఆ ము పస్తు లుగాతును వ గు 

న గా ద్భం ద్వ ఘు ను గా రి యు డం గద ప్రసా చకశబ్బ 
ములను గూర్చియు. EA) 'ఖమూర్తిగా కి నమా సత్ యన నరం న్యతి రేకముగా 

వాసి (పకటించిరి యన్న స్తున్నది. గ్రైహ్మ శ్రి) సుబ్బారాయ కాస్త DN 

గారు నన్ను మంచి EE యూకరణుంని  యావజకు వినుచున్న ట్లు 

నాపుణ్యనశంబున మొ చ్చుకొను యు స న్ను శాప్రెవేక్షయిత గ వై యాక్రర 

ణులంగాని యెడిగ్ని స,.దేపావు లు తగ్చాకొన వలయునని వ్యానాంత 

ce 

pe 
ఖల గ్ tu a నాల ( ' మున 6 బొర్జిమూ రి ర్రిగారికి ముం అశు నటి ను సాయంబడియు 

భే 

న్నది, ఇట్టినాశంయే నవాని సగ సరకు సనయంబున నలిశయి లైడి 

యాశయమ్మును చెలువంగా.. బలాత్మ_రించినప. ఉభయవా | 
దుఖును ేశీభవించి కోరకులనం 8 సవపంత 'తొము ద్వఎద్య వాదులగ్యు 
నీతా రామస్వామి శాస్తులుగారక నుః న్నుకణ సమూ ర్థిమె యేతెొచిన 
ద్ర సుబ్చారాయశాస్త్రులుగార్కు ౫ )ంథమునందు ద్వంద్వసమాస 
మునుబగిహరించిన నాయ పాయమును 'వెటుపంవోడు నీకగా నప. 
'చెంచిన పాగ్గమూ రిగారిని నన్ను నడ్గి ద్గంచ్య షస్థానన పహయ మెన 

ర్సనా 
క్యంబుగదా ' 'యద్య ని షీ ఏర్యను స్వే వ! కర్భనకథయిమ్యుతి॥ యను ము ' 
రారికపిందుుని వచనప్ప) కారంబున | త్రీ. సేలఖ్పును వేటొొకటి 
యేటి? అతంతీయ కాక్ర పార్థమూ ర్థిగ'రు ద్వంద్భనమాసన  'బాధకము 

సం చేహములున్న చో+డీర్చకొన్మారు$ మిక్కి_లి యనందర్భ xX 



నొాలవ్యాాగర పొర పకా ప శాల స్ట రణ గువ్బర్ధ 3 "కాన్స్ కాపర ల్ర్ 

లుగా నాొనీన ముఖ్య్యాంశ ములు కొన్నిటి నంటైననంటక విజనాడ్న 

ఫ్రివ సము పార్ధమూ ర్రిగారికి సంచేహములున్న ట్టు 'లెట్టులారోపింప 

గలి నడి? ఫా ప్రుదృష్టైనిజూడం గైశశాకియై సూత లతుణంబునకును 

న్నాగంథసరన్వకికీని గర్భకతునగు నీన్నిప్ప యోజన ద్వంద్వంచింకను 

నీసూూ తంబును బట్టుకొని యుయ్యెబలూంగు-నో విచ్చలవిడి విహరింప 

నిచ్చెద నేక -ఈవ బిలో. బండితుల పరామరికకు డాంగి నెంతో (ద 

జన కారదిగాల (భమియింపం జేసిన యీాద్యంద్వము నిపుడు పండిత 

పిపంచమ్ముునుండీ పటాపంచంగాం/గ  బాజందోలెనంగాక !! నిరర్థకం. 

బైనయిట్టి యమహాన్న పుంసక్ష ద్భంద్భమ్మున కు శా స్త్రమార్షంబునం 

గూడ నిత్యత్వమును నలకొలుపం జూచుచుంజెడి (ప్రస్తుత పకరణంబులో 

“దుర్యో నార్జునులు ట్రీకృష్ణ సహాయమును గోరివచ్చిరి” యి త్యాదిసార్థ 

క్ట (పక రణవిరోభివాక్య (భ్ ంశంబులతోచిండిన యావ్యాసమునకు మహో 

మహో పాభథ్యాయబి కుదాంకితులగుశా స్తులుగా శెకర్య లనః గాసంశయము. 

వొడముచున్న ది, చతేనివంకలు బేం జూచుచోందవులోనివంకలు. వెల్వ 

డుంగడా !వది యెట్లున్నను దదీయనామధేయ సువన్లాంకితమై రూపే 

యము గాంచేమిబుమిట్లు గొల్పు చున్న యీ వ్యా సంబుస్జ మముగాసమా 

భానంబు చెప్పే గారవింపందగినదిగాని యన్యథా నేయందగినది గాదు, 

“నేనును గాలీపష్పుర వివాసుుగు జూగదిళపండేజీవారికి6 (బయశీష్యులును 

భాప్యాబ్టీమథన సంగృహీత సుధీభాన్రలును నస్మద్వంశము క్రామణు 

లునునిర్లద్యంద్యులుదైన బహ శ్రీనరసింవా దీషీతులవారి శిష్టాచారమా 

స్తత విశిప్ట చరణా రవిందంబులయొద్ద నికీ తుండ నై యించుక శబ్లవిద్యా 

గంథంబూరుకొన్న వాడను గని యూరకున్న వాండనుగాను ఉన్షోని 

ర్వంద్యోహిమహా బాహో । సుఖంబంధా తృముచ్య కే! అను గతావాక్య 

(పకారముననట్లు నిర్ష్యంద్వులైన గురులయొద్దం బూత్మే ముపట్టిన నే 

నారీతిని నిర్వ్యంద్యుండంగా నేరకున్నను; నీ పక్ళత ద్యంద్వ మున్నుదోని 



ర్6 పుబోధ కర ణము, 

రాజనియెన నిర్ష్భందుుండ నయ్యెద. కావున సముద్ధతుల యెడ సమా 

థానంబు చెప్పందగిన సమ రాంగణ పార్థమూర్సి గారిని సామన చనంబులత్లో 

నించుకనడి సవరించి నేను స్వయముగా నే సు శాంతిమతులగు శాస్త 

వారికి నభిముఖుండనై గారవపూర్యకముగా సమాధాన సంధానము 

గావించి యీావ్యర్థ ద్భంద్భంబును దన్వునకుం దలంగింతుంగాక్ల 

ఆజుమానము లంత కాలమానము శకానీను. మూాగాజకీయకలాశాల 

యందు బరీతాచర్చ జరుగునట్టి సమయము సమోాపించినందున సెల 

నుదివనములలో. (బత్యుత్త రంబు నిచ్చెద. ప తౌచకశబ్దము గతించిన 

న్యాస ద్వ్యయంసున మిన్ను మన్నంటుటయె గాక మిన్నేబుగాక 

మంటి సూతేంబైెనది గాన దానిం గూర్చి యించుకంత యే చర్చింపం 

"బడును, (పకృతంబగు ప గాచకళబ్దమంటిన మిన్నేణు నల్లురును నను 

కొనుచున్న మిన్నేణుగాదంట, మున్నే రునున్భ మెరుంగని మిశ్నే జంట, 

ఏమి |! యివి శ్యామి తౌగ్థ ముల పంట. జెరా! అద్భుతం బుద్భూ 

తంబయ్యెడి ధర్మం బే వరి ల్లుగాత ! 

ఇట్లు విన్నవించు కల్లూరి వేంకట రామశ్యాన్త్రీ 

(పథ మగీర్వాణపండితుండు 

ఆరు కాలేజి 
ల 

రాజమహేం ద వరము 



18-4-1917 చేశమాత, 

(బాలవ్యాకరణగు వ్యా పకాశి క్ల 

బైహ్మ( గి) కల్లూరి వేంకట రామనాత్రి కృతము 

ద్భందోపశమనము. 

¥ 

శో పండి తాఖండలాఖుండ! సమ్మోదామృతదోవాదమ్ 

ద్వందో్యపశమనంకు న్వే! సో హంసత్క_ర్మ భారయః॥ 

న్లో! మహామహో పాధ్యాయం స 

త్క_ర్భ ధారయదూప.ణమ్ | 

తాతాసుబ్బారాయశాపస్ర్రీ 

(బహ్మ(శ్తిభూ పణంబువే, ఎ 2౨ 

ఓసుధీముణులా రా! 

1916 సం! రము ఆగస్టు నెల 2 శేదీగల చేశమాక పత్రిక 

యందు “ద్వితీయ పత్యభి యోగ” మను ఫీపికాకతో (సూ! 89, తత్స 

మ) “అమహాన్న పుంసకముల కదంతములకు ము వర్శకంబిస” నను 

బాలవ్యాకరణ సూ తములోని, “యమహాన్న పుంసకములకు” అనెడి 

సదంబున( గర్మధారయ సమాస వృత్తి యందలి యాంతరంగ్ని కార్గమును 

నుదాహరణ సమన్వయ పసహాతంబుగా “జాటించి యచ్చటి ద్య్యంద్వవృ ర్తి 

యందలి దుర్గ లిత వృత్తిని నామెడ నజమర లేన వ్య తనో మెలంగు 

చుండు సమరాంగణ పార్థమూర్షి గారు మహాభావ్యశ్రేయట కేఖరవా 

క్యపదీయ్యవె యాకరణభూపణనా రాగ్మి గంథ మ్ములు (పత్యకుసామలుగా 

గ బహిరంగము సేసి దానిని జహిష్కురిం ప గా, ద్వంద్యపతపాతులగు 

వలచిన నీతా రామస్వామిశాస్త్రులవారి. పథము పాతము నొంనెనని 

§ 



ధడి ఛ్రాొంమాకరణ గు వూ సో కాని కొపర 

టీ నో వా జ ఉన ఖ యీ 1 భీతిని సంభ మింగే వే వలఏమును నస ప పటి. వత ఇ మ్మే 'లేకుండందలంచి విజ 

నగరసివానులుః బహ ని) మహానువకోి పాధారంయ తాతాన యన స i (Uo శ్ర స్ట్) యు. నూర నం సం వొ Ss రు 5 తొసుబ్బా 

| + సమ న 0 ఇ? శ ' i స ల ళా జ అగ "మిన్నా . అ రాయ శౌ స్తులుగారు 1917 సం! రము స బసరి నంలో  చెలువడిననల 

సం॥ ల భొదడవదా నరయుజ మూసా గో సాహాత్యన ్దిమషచే నేతి కలో “ద్యం 

త ద్వ యుద్దో కన్గమున' మను చేవంబరంగు నొ వాషసమును ద్భంద్భసాభ 

క్రంబుగో నటిఎచుచున్న చాసిని వీఖంచిరి యన్న సంగతి సందశిళ౯ాంచితికి 
వ్ 

గదా! (2) క కలియంబడి కొంహిొంచువార లలో నో పోనా చన న్న పకుంబున 

“ఆ త్కా-లేనాస్తి సీ మ ఇ దా” అనున్య్రయం- సన స్నాక్ తినుంచి కనికరంబు 
ne 

a 

గలిగి దయాళననసాఘ్ట్ సూటి గ కుకు ఇనసోగిజు క్ర మయి యున్న యది 

ష్ డా జ ర్మ బు త గానం! గారం “దగ అది యొక్కట యం ౩ "క (బవ్మా (బ్ర తొ తాసు" ER నాయశాస్తు)లుగా 

రికిని wu న హి చిన న్ అం ున్యామకాస్ర0 గారికిని నేకగామే 
కి నా ఎ గధ « wo సదు eS వాసికర్ణిమును. నేకవిచ్యా నాం నా ర్యమానులోగు. సరన్సర సాహా 

య్య కారణం సాపు సవ గ ముగా ని రడ ముస వస విసియున్నా ండ 

జగ్ మ్మ్నునంనుం పక్కను పర3ను3 మః నట్టి మావరణయులు. సమంచిత 
శో ళో చి 1 స్ న శ ( | మున సున్న తో మతు సంగ ముజాంను్భ యున్నను ,బెనిం జెప్పిన 
(లాలి ఢా 

కారణంబులు ఫ్రపన్సి బలావ్యరింప 6(గౌం బూతోంా సూ తమునందు 

hg 

నీతా రామస్యాని" ఛా స్త్ర వారీ ద ౨వ: ఎమాసవి (గ్రహాం ౧జును సాధించు 
$i, 

టకు నెన్నెన్ని యో (క? ఏకి. మూయ నూ రయున్తుటునన్ని సుబ్బారా 

య శా స్త్రులుగారు ద్రాం ని స నామంచ 1 TENE గాయ 
న 

యపియన్నియు శ వ. సింగారించి సంబ సాూాళరి కొసి 
nd 

గానందునదెన్నికకుశరాకి” కూ వ్యూ ఫ్ ౧ న్యా హా 
వాపీ ఇ స 

వే స్గు త్రి 3,మూ నుమా 0౫26 యున య (/ » వ ని 

సుబ రాయశా గు గుగారికే సిజంబుగా నిష్క్న వమన పాఎశిత్య మే కలీ గ ద | ట్ 

గియున్నది యుదను. అయినను నోటిపలుకు పలుకుచున్న మృత్తి 



ద్వంద్య్వ్యోపశ వమన ము, న్ 

ల న శ (+ wy అల ” కాపాచత /మునందు x టెతన ము తచ్చి పుట్ల పుటంజు జూాచెడి కు దింకునోటి 
కా. 

జీ 
ఆప ఇట్ టి ల పలుకులు చి లృమువచ్చినటులు గూ 8 కబమబుగాం జననము నయంది చె 

9 
షా 1 గ. చలం ఈ చా స. గ 

a 

లాచేదరగుంగాచి నాగర్యయంనిదొంతససరంబున కు చెహొలు పేకనంంబ (nn ల్సి mp ch రై / నీ 

గును గో అయ్యంది యటుంసనిం నుం (8) ప్యాకృతంబునం గర భారా 
ట్ ప్ర E 

రమున వివరింపబడిన యిీిసూ తాగముళకును, క్రింది యుదాహ 

రణములకును సమనస్థం ముగా దస్ ద్వంన్వవా దులు గభీర ఘోవణ 

ఇ గాస్ - ములత్ో లోకులమనమ్ములు వ్యాకుల పెట్టుచుండరి. గాన నటి సూతా | త లు క్ 
ర్ధమెట్టు లెన్నివిముధములుగా సునాయాసమున సరియగునో యీపషి 

థమవ్యాస నఘుట్టమున మిన ఏన్న వించు కెర్వాతి వ్యాసఘపబ్రంబులందు ద్వంద్వ 

నుతఘుట్టనమ్ము గావించెను రాగ ద్వెష దరద ద్యాభీమానము మాని 

సత్క_ర్మధారయుండ న - జ సను నయ యంబగు వాచోయుక్తు 

లు మామనమున నొటునట్లు మనవి నేయునదుం గాని నాసత్క_ ర్మార్ధము 

నకు విరుద్ధము గా ఓ ఏవంపహిా దృ ? తెలోకే, నిక్షుకోయం ది(తీయాం 

భితాం సమాసాద్య పూర్వం న నజహాతి | సంచయామ్రైన (ప్రవర్త 

కే యని యజవహరకత్స్యారానృా ప్రక రణనుందలి 

సమర్గసూత త్రస్థ భఛాస్యకారనచనరీతిని భీతూవందనములు  నేయుండని 

స్వాములవారి తన మూనిబలాత్క_రింపను జుండి పర్యవసానమున ద్వం 

ద్వవిసంవాదార్థమును గర్భ్శభారయ సంవాదార్భణును పవటిచి గసపొ 
ఫ్ గి — 

జ 

రహ) కాకి కావ్యాఖా ఖ్యానంబునం బకటించు నాయ సుధీమణులు సావధాన 
శి న | 

స్వాంత్నులె వినంగ పెండుచున్నాండ, 

(చదువరులకు విసువులేకుండ  ఛుట్టములుగా వీభజించి పిక 
ట్ంచెద.) 

(ఓ) లోకములో__ఫ్రీ రాముండు, శీవుండు---ఇ త్యాదిమహద్యా 
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ళీ త (లో న్స్ re ఆలో తూ మ చు చకముల యరినలీి డునర్షకంబు పుంరింగచిహ్నా ంబనియు, నృషభము, 

Yat పళ ఇ COE జ జ స! క్స్ € వ ధన __్ర త్వాద్వవుహద్యాచక మాల యండలి “మున రమ్ము నపుంస 
గ అయ్య లొ US ల 

| నలింగచి హ్నృంబనియు నెఖర ను నెటింగినవిషయ 'మేకదా!! ఇట్టుండని 

ము లా జల I మం కం. రుల. పుడు ద్వంద్వువాదులు మో'విన పెద్ద నేర మేమనంగా___ధన ము, శబ్దము 
£ జ్య ఉం లూ ళు వీ ఖీ నా అర్య ॥ లా ల్ 7 మను వర్గ ORM గు పుంసలింగ లు న్నా ంబనియుు, (న సభ్య శబ్దము 

Er * AM Naas HATA NO హాం. gt జవ ఇట క , 0 ల లొసి ను నర్గకమ్ము ఫ్రం శ వ్మామ్మవియు నననలయునని గంధక ర్త 

ల ఫ్ 'చజేనవు న ౧౧౬ నే ల ను బలాత్క_ దించి ఉజనవుంచ టను గి గురి ని సె యుచుండి ది, ఒకరూప్పగల 

ననున చే చెంగు సనం పంటు NTC సోని బంవంవ ము - పెట్టినచో నెవ్య 

రొడంబడుద ర ఒక్కరీతియేగల శృంగములు _ దీసికా సివచ్చి దానిని 
dad న టం నకుతా యు మజావక్ళెంగ వాసియు (గ సరా మ్మ నంగోలో చే గోళ్ళంగమనియు 

/ న. ౮ ళీ వ్ 210 యె (ఆన్హకొ"మ ఖో నుండది జలాజ్మే_డించిన నో బలాత_ ర కు శృంగభం 

గమ్మేకాక చపిసిలుగట్ట కొని పోరినను లోగ మాట. పాటింకుశే ? 
బా శ. చతు సం DP lon ళ్ళ అస అశే “ధనమ చోట నపుంగమిగ చిహ్న బని భోధింసంబడిన మకార 

mw] ఈం rb 25 
ఫుం గ మ్మును స సనంతలతోనవే నష భమువోటం ుంలింగచివ్నామ్మను 

ఈ 
ward ల చా? నం 0 wu మసిన*వో నగు బట్టు రాకుండు చేశ ఈ వున నే శన్న పాఠసాలలోసై సితము 

న_పభము-కాకము-ఉ'తొంది తిరగగాంచకథబ ము 2 న య AF 7 వ ని ధ్ర Ss అము ఎంను శబ్దలతుణాన 

యను ( పాగ్భింగు) వినరించు నెశల “ధనము వనము” శబ్బములువో లె 

న ఫుంనకముయి గాందబంపయడుచున్న వి. ఈసినమ్న్శున నమపహాములు 
అటే 

శీ 

య 
న 

కళగభారయ నమాసముని రంథకర్య చేత సూత్యాము విసరిఎపషంబడినది, 

జో ' ట్ట ee , 
ఇ, (1 EN త్స య లో ar we అయం టీ పుంనక గ బుములు కొక తనదుగాన, నవు భాకాంయిన న ఫుంన కములన్సి 

జం ట్ 
' కి 

ఖీ 

ల oo ఇక, పము (1 భాగ గ్ష్ము. సోను ౧ [| వైనం దిష్టంభాగ 
veya 

ma wee కొటి 
gre | ట్టి ప్రస వ eC E03?) సూత్యముక్సింద వాయయుడిన అ 

వము వవము గాని ౩ స్పతివాదుంన్య నన ంనతేము, గాద, మహా 
లుగా 

ద్యాచక ౧) వథత, శబమున కు మువ ర్రైగన్సు వసూతమునం గలుగున సి 
య (యు హ్ 

_శంకింతు చేసి వినుండు. 
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(5) సూ॥ ౬-ర-౧౭ ఈ॥ “దాండినాయనపహోన్ని నాయ చేతి) సూ 

త)స్థభాహ్యంబున “యథాసపుంసకంలింగ స ర్యనామాయని నపుంసక లింగ 

ము లింగములలో నరశనామమసి చెప్పంబడినందునం ఒ-ంలింగాది విభ 

వె 
కులగు “ను” వర్ష కాదులు రానివో లింగసర్భనామంబగు న పుంసకలిం 

ఆ | కా జ 
గపు (మ్మ వర్ణక మే న్య్బాయఎబున వచ్చును. కనుకనే “సామా సె 

న సుంసకమ్” అనువారి కము స్యాయసిద్ధముగాని యపూర్వవిథి గాదని 

"శేఖ రాది వ్యాఖ్యలయందు వ్యాయం బడినది. డానంచేసీయు (పక్రవర్ష 

వర్తి త్వాద్వాచః (నర్తినీత్యాత్ , అనుటకు మాబుగా) అనపరస్ప 

చీని య న ౧౪ (- (0 - శ చా. 
న్నిక రతి సూత్య్రస్థభామ్యప) యోగంబును, సామాన్యే నో [క్రమాత్ 

తపేేస్రచూభావల అను త తత్య్యక్రయట గ్రంథమును, [2] "కారక. 

విభ శే రృబన కోతీ డ్వితీ యా” “బలవతీ తాత * అనుటకు బదులు 

గ్రా అనుకేఖ? పయాగము (క) “శరదః కృళార్థతా॥ (కృతాన్థాశా, 

తశ్ర్రలింగరూప 

ములకు బ తినిధథిగా. నుంపబడిన నపుంసక పముఒతో నాధువు=గు 

చున్నవి. ఇంతియశకాక, (శ) (శాంతో ద్వేగస్మీమికేనయనం దృష్టభక్తి 

అననలసియు౨డం గా ఇత్యాది కనిప యో గంగ్యులును 

రృవాన్యా” అను మేఘసందేశశ్లోకముయొక్క_ వ్యాఖ్యయందును, (క్ 

'దృఢభక్కిరితిక్యేమే, అను రఘువంకద్వాదశసర్లస్థ న్లోరముయొక్క_ 

న్యాఖ్యయందునుః “దృష్టం భక్రిః యస్యసః” దృథం భక్కిః యస్యనః॥ 

అను మన్లినాధసూరి (పదర్శితవిగ్రృహంబులలో ప్రీలింగభక్సి శబ్దము 

నకు సమన్భయమ్ములైన న పుంసకప్రుత్యయాంత దృష్టదృథ శబ్దములు 

సంగతములగుచున్న వై యాసమాసంజులు నాధునృులగు, ఇళ్లు మిత్ర 

ము.._(మహా ద్యాచకమగు వో ఇత్యాది క్యాచిత్క_రూ పంబులందుం గూ 

డ సూతం మక్క_అ లేకయే. లింగసర్భనామంబగు _నపుంసకలింగము, 

“ము విభక్తి న్యాయప్యాస్త ంబగు. 
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ఇ న ఖా అ /. స ( - న రా _ 

(6). దగ్ధంద వ పులు సు త ఫాలో ద్వంద్యము రచియించి 

“అదంతన పుంసకములంకు వమాూవరక్రకమాసొ నని విధి సూూతేము రచియిుం 

| వాలం ర్ 
కొన్నా? ఎ మాట మిక్కి f గ్ 5 RN సులు సంభవించి యవిధిపక్ష 

వని నచ్చును. ఆది యుజిదియన(6గా నౌక గ్లింపుయు, 
రి 

క p ౯ లబ pF angen) నే ఫఏరంనా స్తా ప [౩ య ల్" వ్ Sw mT యమం తిన pan 

అను నిఘంటున్సవ నుపొ హ్ మాది మహాద్యముల యందును పీగ్ణ థి 
ల ల బలో లో * య! | ఫ్య | జో ల 5 శబ్బము, న పుంనశళముగాన( (నలైట్టటు. ౧ మళిమంవాను * తర్థుండ, నుటకు 

బదులుగా. వమన నశనివ చును 
a, 

వ నుపోమా కో! (వధానాసె _...అనుసిఘంటువున మం, క్రివాచ 

కామె నువాడ్య్భుకమైన నః ప్పుంసక ఇ భా కేషమున 'వ్రైవానుయ (పథాను 

లు అని కానబనసియుబకశంయగా “౩ వత్ ను ఆను నకీగులు * పథానము' 
“డ్రథా (లే జూ ఫా 

అననలని యుండును. గోథానశేష్టయు నగ పీవాచగ మైన పుకు పుంలీంగ 

ముం గూడ6 గందందులేని _సెకట్పక మాగాయ (బభానమన్న రూపము 

తప్పక యవిధి నొంద నలసినప్పును, 
న. 

2 పరంధాముడు. ..ఇతాదిహాసంబుల మెడుగూడ నవిధి సం 
yf ఛ ఏం చును, ఇంలియ కాదు, అనధథానంముత ననధిరింపుంతు . 1 అధిక 

వుయి పి తార్జీతేఫ వరా నము. ఈ వా నోరా సన పోవంభకా ధనమువోలె 
తీ అలో oa 

వివేషణము 3న యాగిక ఏలా డి ననబవముం సాన నఘంసగవములె ము ౬... - గ గి : a 
వర్గ కముం బిందిన గు... 2 జగన్నాటక (ననా కున సనమే రకు 

భె Che (a 

కండు... అన్న వాక్యము నం గూడ పైనవెేేసషణములు నపుంనకలింగ 

ములు గాన జగన్నా తీస డన నత జా కం వై జైన భి గున న్న 9 త్యాది 
ర" 

(భష్ట్ర్రయోగంబులు తటస్థించును. ఫ్ నా పి ్శము దయానంతుండు_ 

అనుచోట “నామ్మితమ: సయావంతము”' సి యి త్యాదు లః సవ్యహు. 

nn 
॥ స్మ 
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జ్ 

యోగములు ప్రవ కలు మేముంగూడ నిట్టిపి చొకూగములయొడ లోక 

న్యాయమె యవబంపబి ఎతుముని ద్వఎద్వవాదు లనంగూడదుం అట్లయి 

న-నో వీరివిధథి యపిధియగును, మామకేమునందు విధివాక్య మవసర 

ములేకుండనే “న కేవలా పికృతిః పాయో కృవ్యా, నావీకేవల; (పత్య 

యః; అపదంన ప్రాయుంజీతే, అను శా స్రీయవచనంబున( గేవల పికృతి 

పియోగింపందగదు గాన దైవతాదిక్వా చిత్మ_శబ్ద ములయొద్ద వేజొక్ర 

విభ క్తికి( (బాపి లేమిం'జేని నీంగసర్భనామం బగా నపుంసకలి
ంగపు “ము” 

వర్షక మే సునాయాసముగా న్యాయపా) పంటి యవిఖినో ౦దవలసిన య 

వసరము లేదు. 

(7) ఇంకను ద్భంద్భవాదులు “అమహాత్తులెన నపుంసకము” 

అన్నగా “ధనమ వనమ్”. యిక్వాది నపుంసకములే యగుంగాన 

“న్న తుః, కాక ఇ త్యాది పుంలింగములు గూడం చెలుంగున నపుం 
@ | ౮ 

సకము లేవిధిచేనగునందుళలో యవధరింపు డు. ఈసూత”ములోని య 

మహాత్సదంబున యావదమహత్తుల నుద్దేశించి “అప్పాస్తేశా స్ర్రమర్థ 

వత్” అను మీమాంసా న్యా యంబునC | బాప్తాపా పపర్యాలోచన 

“జే పిన చో న పుంసకతం మోవిధియే విధంచు చుండు. అందున వృతదు 

లు తెలుంగున నపుంసకములయ్యె. కనుకనే “స ర్వాదీనిత దం తానిచా 

క్షసర్వార వాచకత్వ సమానాధికరణ సర్యనామపదవంతీతిత క ప్రాప్తా 

(పా ప్తవివేకన్యాయేన సర్వనామపదవ త్వా శేఏ విధికి స ర్వార్ధవాచక 

త్వస్యలోక తః సిద అనునబహుప్రహోవితి సూతిస్థ ఖరము సంగత 

యమహాచ్చంజ్ఞగల శబ్దముల ననువదించి 
మయ్యే. అకు పా పించిన 

న పుంసకత్వ మిచట ఏిథింపంబడియె. 

(8) ఒక వేళ స ర్యాదీతి చూత మ్మున
 వ్య స్త పదమ్ములకు నుద్దేళ్య 
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విధభేయభ'వమ్ము సంగతంబగు, ఇట సమాసస్థలంబుగాన ను ద్రేశ్యవిధే 
యభావంబు పొసంగదందు లేని యట్లన వలదు. “లోహిత్రోేస్ట పాబుతి 
జః (చరంతి” అను సమా నస్థలంబున మోమాంసా బాలపుకాశ షొ 

మాంసాన్యాయపకాశాది |గంథభములయందు నుష్టిషముల ననువదించి 
లౌహిత్యము విభెంపంబకుచున్నది గాన నిచటం గూడ సమా సంబున 
నెల్రయమవాత్తుల ననువదించి న పుంస కత్రవిధి బోధించుచు సే మువర్థ 

కమును విధించుట నిర్బాథంబు. కావున నే “యత్తువృ శ్రా వు బ్రేశ్యవిధే 

యభా వే నానన్వయాదాళీర్యివ యేచ తేధాఒన్వయాన్న సమాసఇతితన్న 
వృల్తొవవి పాప త్వాదిపర్యాలోచ నేన లోహిత స పే త్యాడాత థాన్వ 
యదర్శనాత్ భాస్యెతధాన్వయే వృ తేరసాధుతయా అను క్తే శ్చేతిసమా 
సవా దేమంజూపాయాంవిస్తరః” అను పస్టీశారక శేఖరమును “లోపా 
తోస్ట్రీ షోల త్యాడావితి” సోస్టి పహాబుత్విజః (పచరంశీతి వాక్యేనఉపీ 
వన్య పాప్పతా (త దనువా దేన లౌహి క్యమా తస్య నిధానాదితిభావఖ 
అను తతత్యచంద కలా వ్యాఖ్యానంబును “యముద్దిశ్య ఆగమోావిపీ 

తః” అను పరిభాకేందు శేఖర స్థయదాగమ పరి భొహయందలి (గ్రంథమును 
“లోహీతోస్టైపాబుక్విజః [(పచరం తీ త్యాద్యా పాప్తాపాప్తపర్యాలోచ 
నాయాముస్థ సామ్య బైళ్యక లె"హి త్యాదివిధాయక పాశ్చాత వ్రిబోధస్యా 
ఖిరానుభో వసిద్ధ త్యాదిశ్యన §లో విస్త రః॥ అనెడి య్మతత్య వాక్యార్గచంది 
కయును సంగతంబు లగుచున్న యవి. అందున సమాసస్థలంజైనను 
నిట నమవాత్తులకు న పుంసకత్వవిధి ని రాతంకమ్ము. ము వర్షకము 

నపుంసకలింగ విభక్కి యగుటనిక్వి వాదము. కశానదై వళాది క్యాచిత్క 
మహన్న పుంసనములందు లింగసర్వనామన పుంసకలింగవిభ కి మువర్షక 



బ్లా ల వ్యాకరణ గుప్తార్ధపి కాను కాపగ 6ర్ 
(a “+t 

నవొళయ; పాప బుగాన * పబతుణి” సూ, తేమను. 3 వ్ మన్న ము సాయ వాపి ంబుగా ను ణీ మని సూత: ౨ నొద్ద నేల 

వొయలేదన్న ద్వఎద్వవాదుల శుకోకుం గూడ నవ కాశమయిన లేక 

సర్భ మును సూత)మ )దలి యధాస్టితిగంథంబురమణయంబ "స, (9 ఇం 

తియ కార కర్మభాంయ స వానకు సేసి యానదమహాక్తుు యందు 

నపు :సకత్యము విధించుచు మువర్గ్లకము విధించు కున్నందున నమహాకే 

లకు ము విధి వచ్చున'్లు నపుంసక యులకు మునర్ల్హశము వచచ్చున 
జాలి ut a ఆగ 

స్పృస్టపడుచున్నది. 1 ఈ ముఖి చందు'ఏకి (కర్మ-సు నాహ్లాదకత్య్తమమ 

రెను” ఈ వాక్య చున ముఖయునం జుద్యశ్యము విధించుదు. నాహ్లోవక 

తంము విధించుచుశు దున నాహాదకతంమున్న ది యని యూహాచి స a వదక త్వేమున్న 
కమైన  యాయాహ్లాదకత్వేము లేదని యెన్వకు నూ 

6౧... య? 

పంంపరుం (2) కనన కారక మునకు గాంతి పుంచజముంరెను” _ 
లి లాం 

ఈ వొక్యమున ( గనంగగకయందు రత్నత్వ మతి చేని చి (ఆరోపించి) "కాం 
న ధి 

పుంజమును వివెంపంగా గన్య్వకకుం గాంతిపుంజమున్న దస్ ము రత్నము 

నకు లేదనియు నెన్వరందురు! (8) ఈ శా్యక్ర్రి నర్భ వారనున కుం గబహాోక్ల 

క మెసం౫రు” వటి వాక న నీవు రు నారదతంము నత మెనం గరు ఇట్టివాక్య మున శాస్త్రీ సరవియంను నారదత్య 

విభింపంగా శాస్త్రుల వారికిం గలహాశనత్వ ముండినదసి యాూహించి 

నారదునికల హోశనత్యమునకు మొదటికే మోన మువచ్చుననుకొందు రే? 

అనుకొనరు, అశ్హై “యమహాన్న పుంసకములకు మువర్లకమిసి” నన్న 

వాక్యమున నమవాత్తులకే మువర్ణశమువచ్చి  శకేవలన పుంసకములకు 

రాదని యెట్టికు శ్మాగీయుద్ధి కోవిదుంకును గలలోనెనను దలంపండు, 

కాన, మికిము (మహత్తు) దైనతము __ఇత్యాది మహన్న పుంసకము. 

లన్నియు షీహూత]ముచేక నే నిరాశంకముగ సాధువు, అననా 

కంనం వాదు: 1 శ పాండిత్య పికర మ్వునో వీనూకిమున. మవృహన్నన వర్ధుశ్య నాదు కృత పాండిత్య పికక్ట కువ న్ నాశ) మన మృుహన్నన 

వ్యుంస్టే | వ్య క చునర్జ్మకంఖ్యు శాక్తుంక స్ముగీవా 

§ 



గగ ద్యంవో్యోసశమన ము, 

వుక్కఅ లేక మ్ ై నతము-ఇత్యాదిముహన్న పుుసకము ఎకు మువర్షకము 

మైవింజూపిన న్యాయనశముర రాకతీరదు. ద్వంద్వమునేని సామోత్రు 
ఏన్ వాక్య ము నేయ రాదా? యనవబదు. మునిం బేస్పిన రీతిని మెకము 

సొన్యుడు-అనుటకు పదుఖుగొ మి తేముసామ్యకు, ఇత్యాకపన 

వ్యప్పయాగంఖులు నంభవిం చెడి కాన స్తూ మున గర్శధారయార్థ 

ము శా స్ర్రుమారద్దయున సుషరమును అయమ్యాునుకూ పమును నయి యు 

న్నది. ద్వంద్వమ న్ననో! యశా, క్ర్రీయమయినే శావవా మును లక్ష్య పత్ర 
కూంమును నగుచుకు. కాన ద్వంద్వ నుసార్గకము. పాగ్గమూర్తి గారి 

యుపలకుణపద్ధతియును ఛా నీ యమని సర పణుపంనోను చున్నా (డను, 

ఇంకను మహోఐ మహో పాభాషయ తౌ" కు చ్చాగాయశాస్స్రలు 

గారు. నిర్ణయించిన క్యంద్యస మా నార్గస్యా ంచే మున _చౌశద్వంక్వి 

గోత్ర యోరుపసర్జనస్య ఆవ్యంతె "టకితా” ఇత్యావ్యనే క్ర సూ తము 

భహ్యయు పూర్వప కృత న్ముగుం గను సయ్యటి య శాస్ర్రియమని 

కరతలాముశముగాః ద ర్వాత వ్యాసఘట్రముంందూ గన౦బతి చెదంగా క్ర! 

ఓపుథిమములారా! మాకాటే$ మే (పటు. ఈయయిదవ లేదినిమూ 

యంబకు. గతించిన (21) వ తేదీల ేశమాతలవోః బి)కటించి మనవి 

చేశినరీకిని మోావమనమ్ముము త్స నొందింపం దప సావకాళుంక నె 

యశనంతర్మగంథ ము ప్రకటిం చెద, - 

బ్రది 1 వ్యానము ను 

బు సుస్మణివిభేయుండు 

కల్లూరి నేంకట గా న శాస్త్ర 

(నేదు పము 



1917 సం విల్ నెల 18 వ తేదీ 

(ఈ నెల 4 తేది ప త్రిక శేషము) 

ద్భితీియన్నాసుట్టము, 

(ద్రం ది ౫ హని ౫ హాము] 

న్లో పంజితాఖండలా ఖండ 

స మ్మాడామృతదోహదం। 

ద్యందో్యపశమనంకు శే! 

సోఒహా సత్క_ర్మధారయః। 9 

- ర గ, దీ a ను అ. గీ॥ గారవధీఃకబ్లూర్య నయ వేంకట రామశ్యా స్తు 
హంతు గచేయమ్! ఆ తా తాసుబ్బారాయా!। = 

ఖ్యశొ శ్ర సృవరవుఖీ ముహేమహూ పాధ్యా య! 

దంద్భువాదు లుదహనంచుకొన్న (పక ఫే" కసూ తీయార్గవివరణ 

ళ్ క్త కన ల | | వాక్నము ద్వంద్వవ్మి గహముసోలిక్ష ఎకైనను బసిక్వ వచ్చునా! రాదా! య 

అ 

నునంశ మోాఘ్ట్టుంబున విమర్శింపబడును 3 

కీసుధీవుణులా రా! 

“అదంతములగు నమహాత్తులకును న పుంనకలింగళబ్ద ఇ ములకును 

మువర్షకమగు ననియర్గ ము ౧_అనిశీతా రామశా: స్తూలుగారు (తశ్చతి9) 

స్యూతార్థమురు వివరించిరి. యని ది 2-8-1916 సం॥రము జేశమాత 

పత్రికలో? బార్థమూ ర్తి గారు (వాసి యీావివరణ వాక్యము సముచ్చ 

యూార్భము( దెబ్బ్పు చున్న దియనియు “గాణ్యసంఛ వాళ్ | (అం౨పారెనూర 

అనుస్తూకేమును వివరించుత టిని “నహ క కాశస్యోత్స త్త త్తి సృంభానయితుం 

శక్యా _్రనుక్కణగుగభి పాయాకుసారిషు | ' జీనత్చు” అనిథంక్ర కరభాహ్యము 
ననన్న శే వైెయాకరణులు జీవించియుండ సముచ్చయార్థమున ద్వంద్వ 

ము సాధించు టదులు౯ణా ఛవ్మాచియుం బల్కీరిం పార్ధమూ ర్రిగారి యట్టయభి 

ఉపాయము తోడనే చేనుకు. చేకీభవించెద ఈయభి పా యమునకు 
వ్యతి చేళయుగా ద్వ. న్యవిగ గగహమంవలి మొనా ములు న్ నూ 

ముతో నసర్టయించుట విథియా యాటం జేసి హౌ తియవనినరణ RRS 

మందు గీర్యాణభాపలోని చ చ శబ్దమునకు (బతినిథిగానుండి దదర్థముం 

నెల్లు ను, శబ్బమునరుస గానమహ సపదయుకువనునున పుంసకలింగశేబ్దము 

కుకకుకు  గున్నుందున టిబి డు బుక క జేర రో గ కక్ళంక్యవివళ ణనాక ర్ట 



on 

(2) 
మనుటకు నెంత మా కేమున్నుబబంభము చేదచి (బసు చ్చారాయశాస్తు 

లుగారు Uh (బకిజ్ఞై ౫ నే ము-చుండిరి, .నేనునూ త ము “చి థా 

గక మైన పూ రోకు వాక్యములో ని “ను శబ్దద్యంద్యము టివి. 
(గవాపుష్టి కే కె పసికి నచ్చుంగాని సస్టంద్వవ్ గహా పుష్టి కి నెంతమా త్రమున్వ 

బనికి రావని నిశ్చయి? చెద చె శ శ్రార్థక మైన ను" శబ్బములున్న ంతమా 

రో మున చే ద్యంద్భవి గహ మెళరెఎస కలుంగుభాహలోని ను” శబ్దముల 

యగక్థముం 'దెల్పున నేక (చి శ, సులుగలవ్మి గహమ్ములన్నియు ద్వంద్వ 

వ్యగవముళే కాందగియుండు” ా! అట్లు ద్వంద్వ వి? గహపురైకియ (బి 

గప్ప పుష్టియే గొప్పయానవాలు?7 “శ నీలఎంచతక్ సరంంచ- గోత్ర 

త్సలమ్ అనినకర్శభార యః వాము లోని “చ శబ్దమ్నులుమాచి 
తనకు సముదాయపదాగర్థ ము |. “నాగము గానున్న దని ముకియుచు ఎ 

కను ద్యంద్భన్న బ్ర ట్రై కర్మధారయ ఫో ష్ హమ్మునకు చెనుదీయళ 

డికొనియడిని. కాసిని సిన్మిగ హమ్మున రగు) శష్టనానాత్వమున్న త నేద్యంద్య 

55 ఇ ణా GY aR సరం ం నో చ గాం “న 41 ం లి ' ముగా శేరదా. [2] భి న్యు యులును లో థ్ దండః అను 

సూత్రమును నివర్తి ౧దుతేణి సే “చార్జి న్యంద్వయు కర భారయ 

ముతో 6 గలియంబదు నని; చుంవఇంునుం డే. మూలో చించి ద్యంద్య 

మును య. నా రంపను న నికి సిన? సన్యా కును శేషంబవే 

85; , న్యు Er దె గ నస aD / న కాన నట్టేశత్పుగువ నృ త్రి డ్ . గన క్షపడకుమని గన్ని స్ 

హాణ శ క్రిసిహత్ర వై మునను నుండిన. నో శ స్వంన్యమ్మున ద లం న్ ప 

నలయుననియె పతంజలి భగవానులు చీనినెశేషముగాం జూచిరిగాని 

యంకకంచు విశేషముగా? జూత్టరెరి. అటులు*-డ! GORE 

మున (కిరు CEG ర అదియు గలిన యంతే రంగ సుభోదిదైన కర్న 

ధారయమ్మును బ హీ రం గా దర్గింద్వ వ ఎ త్తీజంక క్ల 

మెట్టుదారనిగ్సాం జా లెడి దంగ నామ మ3మ్మున 3 స “చి నము 

లున్నంత మాత్రమున వే ద్య" కవి గవామైన మెక అమహంతిచన 
MW be య 

పుంసశానిచ (అవముహన్న పుంస కాని) అనుశట్టి మాస, రర ధారయ 

విగవామృదును న ననేక “చి నెన్పముబున షందున నిట్లవ్స త్రి $99 గంత 

యే విర గో వెంనవ లెనో తెలియకున్నది. అవునమ్మ గహముందల “చి 



WS 

| 
జ్ 

శ - | 

(శ్ర 
లో ల అయే _ టర ఖల కద టకు ల శద్దనానాత్వము న కాక యర్థసందర్భము -గూడం  బరిశీలించి విగహభే 
దంబు నెన్న నలయునసి స్పన్టపడుచున్న యది, ఒక్క_వి శెషణముగలదు. 

వ్యాక రణ శాల్ర్రీయ తత్త రమా లోచింపంగా నంంద్యవి గహ వాక్యము 
గథమా విభక్ర్యంతములలోనే యుండవలయుం గాని యన్యథా యుం _ 9 
డందగదు. (కి పక ఎలే మున ద్వంద్వ వాదు ల మిగ హవాక్యము “అమహాత్తు 

లకును నపుంసకలింగ శబములకును” అనిపప్టీవిభక స్రంతములత్లో నమ 
థి —O 

రియున్న ది కాన నియ్యది యితే రేశర యోశార్థమును బోధింపనేరక 

సముచ్చయార్థము నే వాటుచుంజేడు ౫ “రణమ్ము నాకణికాంపంగో లెద, 

వ్యాక రణ శా, స్ర్రుముందు సాంకేతికము లన కర్మ నే రణాదిపదార్థము కుం 

గారకములని సామాన్య నామముగలదు, కారకమనంగాం | గియతో న 
న్భయించునది యనియు లేక “కారక 39 (కియాజన కత్వం భా పేక 

రోతి క్రియాం నిర్వర్శయతీతి వ్యుత్సతిదః ౯నాత్ అత ఎవవపాంగో | క్రియా 
యామేవాన్గయః” అనుశా స్ర్రుమ ర్యా 0 జేసి, [క్రియను నెజు వేర్చునటి 
యనియు వ్యుత్పత్యర్థము. “లోకములో సర్భవాక్యమ్మును [యతో స 
మాపి ంజెందెడుంగదా! కాన్రున (గయ పథాన మని యెన్న దగినది. 

[క్రియలేని వాక్యము న్ని కియనొొంది వ్యక్థమ్ముగు, జానంచేనీయే “క్రియలే 

నిమాట యేమి పయాజనము? ఇత్యాదికముగాలోకోక్సి గలుగుచున్న 
ది అట్ట (పథానమయిన [క్రియచచే నాకా౨కు,ంపంబడి దానితో ననర్టియిం 

చుంగావున( గర్మకరణాదిగ కారకంబుఒకుం (గియత్రోడి సంబంధము బ 

లిస్టమ్మగు ఈ రాముడు గురునినుతిం చొ ఈ వాక్యమున 6 న్సుత్రిం పె 

అన:గా నెవ్వరిని నుతించె, ననియా కాంతుగలిగి “గురుని అన్న కర బస 

దార్గమును సమర్పించుటతోడ నే యాశాంకు (పిశ్నము యస్త మిం, 
య _ 

“రాముండో క్క. బాణమ్మున వాలినిగూలీం“చె”__ ఈవోళ్టుమోన,, కలా 

లించ్మ ననగా నెవ్వరిని, డేనితోడ, సనియ్తా కాంత్. జ్ఞనియంచి' '* వాలి 

నిబాణమున్క ననిసమాభానము సంధించుటత్రళక నే యాకొంతునమోా 

ప్తింజెందె ఇను, సంపదానాదికారకము లన్నియు |(బభానమైన కి 
యనెజ వేజునట్లు సాధనమ్ములగుచు డానితో ననషయిం చుటం చేసి కా 

రకములను నన్వర్థ నామమ్మునకు గ కాటు యు (4) (కృత మున 

నిట్టి | కియా కారకమ్ములకుంగల పరస్పర సంబంధమే సామర్థ్యమనంబను. 



(క 
“అనుహొతులకును నపుంసకలింగ శాములకును మునర్ల మగు” నన్న 

యూద్వంద్వ వాదుల (నస్తుతఐ గాక మందును జబూరో Na . శొస్రుమర్యాదం 

చేసీ వ స్యంతములు "రెండింటి కిని [గయ యగు *నగసి ధాహునుతోడి సం 

బంధము ట్ర వానముగాని “ను ను” శ గృముతోడం (బథాన నంబంధములే 

దు, అనయా “ను శీ ష్. భానము గా నం వా ులనునపుంన 
కములను మేళగింప శీరదు. గానద ఎద్వోస పరానమురానేరదు, కనుక్రచే 

“అత్రవవైత దగ్భక చతు న్ధ్యాద్యం త తేన సుఖసా తౌడిభిన 

'యోరపి కియాన పయన పరస్సరన సాను స్టాల్ | అతపవ 
మూసవిధా నేకద్యో? గ చత్రుదజ్తాన కమి తాక రోన్ 0 సంగచ, లే! అను 
క్ స్. ఫె అటి 

"కార! “సేఖర, గంథ ల సంననమగసం, (ఆనయ దే సంక పర్ధం ప్ర “లిం యిరు may గ శ’ ( ( దివదత్త స్య సు 

ఖంభూయాత్ * న్యావివాన్యములయేంన పహముంత జేవదత కవాా 
99 m7 08 

మునకును (బిఫ్ మాంతనుఖ్లు స ద్ ఫ్ న్ కును “భూయాత్ , అన్ను క్రియ 

తడ సే సావుర్థ్య సంబంధము: Er నో SE
E సాము బం తేనందున _టేవ 

దత్త నుఖశద్దిములకు సమాసము ర' “దసిపూ రక * 
os అబి టో 

హె గళాననఖ. 

సామ ఫఫ్టమన్సి [నలేపూ మ్య కొ త్రై కక ఛో న్ని శ్రేయ ణా దాభా 0 

కాస్థాభ్యాం సామా స్ం న తెపామన్ గ్భిన్యము? అనుచుని శన మెట్లకు 

నుభయ హపార్ళషముబ యందలి కస్ట త శ స సాయ త్పంబంభముండి తమ 

లోందవు కువట్టి సంబంధము లేవ ష్టైలు "కొారనంబుల కుం [గియతోడనే 

సామా సంబ" భముండుగాని య 'ట్రీసంబంధము తములోం దవమకులేదనెడి 

యు న్నే నే” త్యాది స్పూతన్థ భః ? మ్యమ్మును సంగత మ్మగు, (5 ) అందు 

నద్వంద్వవాదుల పవరణ జాకి ప్య్యాముల్! ని యమహన మ పుంసక వస్థ్యంత 

ములకు *నగు) [కియతోడసే సంబందము గలిగి పరస స్సర సామర్థ్యము 

"లేనంధున నియ రది న వట్టిమిగహ పుస్టి కేస నికి వచ్చుంగాని ద్వంద్వవ్నిగహ 

పుష్టికి నెంతమాగమును నుప యోగంపజాబదు. -వేలిఃల! ఈశ్వరంచ 

గురుంచభజస్వ---అనునది యితరేతరయాగ్యా బోధకము” అనియితే 
"కేతర ూగార్ధకముగా నుదాహరింపంబడిన యీ శాస్త్రులవారి వాక్య 

. మునుశ్యాక్క్రీయముగా చేరదు, మైవాక్యమునందునీశ్వరుండును, గురుండును. 

గర్మకారమ్ములై నందన సం దద్వాచక మ్ములు వేర్వేలుగ" ద్యితీయాంత 



(5) 
ములెేయున్న యాపి కర్మ'కారికమ్మును ౮ శెండింటికిచి కార కాణాం క్రియా 

సమర్థ తాక | అనుపూర్యోక్ష భ్ ఫోక్స్ ంచేస్ భ 

గ్ర చెప్పక అరదం అ౦దు సె సుల ఉన: స వాస ను 

యించుకు విధియాటం చేసి చార్థమ్మున కుం (_బ'ఛాన్యము ఐపి ఈరాబొ 

క్యమ్మును నితచేతర యూ” ర్ధ బోధకమ్సాతేదూ, తమునుగా నేరదు 

లాపీ సబ్ ల ఆ Res ' చల! తు భ్ A న 

ఇయ్యది యిక శేతర . "యోగా జోద్దక ము నెన-ద్ * సిత తి “బా స్ట్్వం 
(& ha ch న ఇ 

ద్వః ర] అనుసూ తెమున( (బధాన యస చాడ ముతో x గర్మకా గ్రస్త మమ్ముల 
య 

సశ్వరగురుపదార్థ రములు పివెసణముగా ననషయింక వలయు, అబ్లయ్య 

నేని సమర న ర్థమ్మయిన సాధసాభన సంబంధ సమనిపోయు భాప్యువ 

ny ” అభ 2న ల అ 

ణంబాందు గలదు, యదన్న యచ (సజాపతి యుచసాయంజుహోతిో 

యనెడి యీవాక్యములొ న నేక చశబ్బముః: ఎన్న దన సియ్యిది'సకుచ 
ఓ 

న్ా ర ఇ గ టినా pr ర్స్ వాం ఆళ్ళ న ళ్ / 

యోాదా హరణముగాక యితే కేతరయో గోడాహరణ వాక్యమ్మాని జే 

ఖు 

“కం ద్ర? అక ర్న mn ద. | న. On న 

ఖర కారుని తాత్సర్యమైనష్టులం ంగీకరింపకత ప్ప దదియు, WE (శేవణాత్స 

రస్సరసాజేకు [న ఏదద్వ్య య
న్యాఖ్యా ఆః గర్టయాన్న న 'క్య భేదః” అను 

ముస న జాపటి వ టె జ 

.మిమాంసాన్యాయ (పకా శం ంఢథ మ్మూ నగ్ని పజా దార్భము లనేకచ 

కరస మన్వయ మ మున బరస్పరనా ఉతత గలిగి యే వాకష్టిభేదము ల 

కుండ దిజంత ముత” నన్వ్వయిం దునని Gres రలు జడనంచున నివాక్యము స 

ముచ్చయోదావాంణ మనుటరు చనంతమా (త్రేమును ననకావములేద 

యు స సిలోయితే -శీశర యూగోదాహారణ వాక్యమునున హరిం శేఖ 

రకారుని మతిమందే యగ్నీ ఫోమాద జేవతబు వోలె సాహిత్యము లేక 

య్ యగ్న (వజాపతి దేవ: లు న్ సక (న న్ ముగా హోమ దవ్యోద్ది 

షృలయి నట్లు స్పష్ట్రపడుచున్న దున ద్యంద్యనుటక పదార్థములకు నవి 
i 

డు 

చ భావముండకతిరదని వాదించుపాస్థ్రమూర్తి గారకీయుదాపార
ించుకొన్న 

శేఖర. గంథము మిక్కిలి స్వ వాదభంజకమనియు, ఇాస్త్రులవారు సెల 

క్. 

బాషా 

చాన్ వపను శాప టు 
న ఫల. 

షం లో. లా. చలా సరా యదు కవాలా 

శా వంక. 



(6) 
పను మేమి (శుతివాక్య్ళమ్ము ద్వంద్వ నాదంబునకు మిక్కిలి భంజక 

మును బె బ'ర్థమౌా్షి రిగారి వాదంబునకు మిక్కిలిరంజకమును నయి యుల్లి 

నర ఆయ్యది యెట్టులన '0గా నాకరజాంపుండు.... యదగ్న యేచ 
(దవౌపి: గృ ా మెషిటైై పూర ర్వ  గుతివా క్యు: ల్లో చశెబ్దముల నేకములుగా 

నున్న ౦తే సార మున శేఖర క "నుని మవవుందు న నయ్యుది యిత శేత్రగ్ర 

యువా NN bn ందవో గద “వారణనాప్ర కమ్ము కాకతిరదని సః 'పహాపస్ంచి చప్ప 

టకు స్పైన్ మాతిమును నవ కాశము లేదు ద్వంద్నః పృధమాంశతానా 

మేవ! నసరెనిష్టీత విభ క్ష్యంతానానొ a తణచకృతమితివాశ్నే వి 

అవయం గ శృత్వా మ్యైవపకీలే ఆ; మత్ వై ఆాభ్య్యాం కృతమితిసమానే 

సమువొ “యక్ష ర్ద NING వసత తేః తస నాక్యన్య సమాస సమానార్థక 

త్వా గ my సేనత్ర స్వత దాక ఏ త్వఫొవాత్ అనెలీఖంచి (పథనూవిభ ళం 

తిమాుత్ర గ చర్చాదమ్ము నొనరించిన చో సమాసవ్మగహ వాక్యములు 

సపరానా స్థీకములు గా నేర వనియు ని త్యాదిక మైన శఖర కార తార్సర్య 

ము వౌస్థిమా ర్తి రి్?గాతు (2 ర -16) దేశనూ తవ త్రిక లో (బకటించి ముం 

డోర సడ భమాంతే నుులతో నవ్వంద విగహాము సయవబయుననుటకుం గార 

జ్ర 
తోచే డ్వంద్వన మాస ముస రొంప వబయునని హోఖరకారుం డుద్దొ'వీ.ం 

చుచుండంగా జఘమ్యువిభక్యంతములతోనున్న యదగ్న యే చపా పత 
యతి (గుతిని "క్వమ్మతేని మతమందు నిత సయ ద్వంద్యపివరణ 

వాశ్యంబన క దిరవనియొట్లు వాకొనందరంబయ్యెడు యదగ్నయేచ (గజా 

పత దహ చ సాయంజుహాతి యనున నట్టి యి" వా"క్యమందును కార కాగాం 

క్రియా సమర్థి ఆ xd ఆను భఖ స్య కం కిం చేసీ (కియా కశక సబంధ మంత 

రంగము గావునం జతుగజా కొరములెన యగ్ని పజూపతు లిద్దజును 

(బత్య్యేకప తగ ము గాజుహోతియను (క్రియ తో 

నన్వయింతురుగాని చ కెట్ట'స్ధమును (బధానముగాం జేనికొని యట్టియర్థ 

ముత నన్భయిః'పరు, 

౪. (ఈ) మూమాంసాన్నా; కయ పకా నమునందు (బస్తుత మైెనోయదగ్న 

తుల ్వ తిళుత్యర్థ మి ట్టు విమర్శింపబడియె అవథాన ము త్రో 
నవథరింపు డు, 

ణము తపమవా*శ ఘటంసపునందు (నాయయిడును. లెట్లు (పథమాంతముల 



(7) 
(గ్ర) “అన్ని జ్యోళలతిజ్ ౯తిరగ్ని స్వాహా” యను మంతవణకా 

ముచేత నే శ్లో! తద్ధితెన చతంర్థ్యాబామంత తోడా నవాపునః చేవతా 

యావిథి_స తే దుర్చలంతు పరంపరమ్అను శా స్త్రుమ్మున విహితమ్మాయిన 

యగ్ని దైవత పదార్థమును ననువదించుచు యదగ్న యె చ పజాపత 

యేచే తిశుకివాక్య మొక ప్రజాప తిచేన తచే విధిం 

చు చున్న దె,యని సిద్ధాంత పతుము ఈ ప కమ్ము న 

ననూదితుండ గునగ్ని యొక్క_సము చ యము 

తోం బిజాపతియొక్కండే విధింపంబడుచున్నందున నీ వేదళ్రతియందు 

వాక్య భేదము చేకయే యర్థ సమన్వయం బయ్యెడి, (2) “యదగ్న యేచి” 

తివాక్యమే యన్ని పిజాసతుల నుభయులను విధించుంగావున నగ్నియ 

నూదితుండు గాండసి వేజొకపతుమ్మున వాటిల్లు, ఈపకుంబున నగ్ని 

పిడాపతు లిద్దజు సీళ్రుతి చెత విధేయులే కావున “క్లో, అకేశకపదసం 

బద్ధం! య'ద్వ్యేక మపి కారకము! తథాపిత దనావృ్తై ఇపత్వ్యయనజావిధియ 

నే యనుశాొ,స్తృ్రంబున “అళ్న యేజాహోతి. పడాఫతే రేజుాహోతి” 

యని వాక్యద్వయుమ్ము రచింపక తీరదు. లు మోావమూాంఎసొ న్యాయ 

ప్రకాశమున సళ్కుత్యర్థము నిణకాయింపంబడేన ది, ఈరీజిని 'దేవకాద్వాయ 

ఏధాన పతుమ్మున (౧) “అన్న యుజుహోతి (౨) పడాఫతే యేజుహోతి* 

అని "రెండు వాక్యమ్ముులు రచింపకతీరదు గాన జుహోతికియతోడచే 

సామర్థ్యసంబంథ ము గలిగి తవములోం దవుకు నిసుమ్యజైసను నట్టిసంబం 

ధము లేక పిత్వేగ పిత్యేకాహుకులు గొనియెడి యగ్ని పిజాసతి దేన 

తలకు, వాక్యములోని చశారద్యయమ్మూను జూ చినంత మాతే మున వే 

యిన శేతరయోనోదాహరణముగాంగ జేఖరకారమకవుందంగీకరింపక 

ఫీరదని ద్వంద్వ వాదు లెట్లు బలాత్క_రించెదరో! మక్కలి ఏంత గా 

నున్నయది. అందున *“యదగ్నయేచ సిజాషకయి చొతివాళ్యమిత శే 

తరయో గోదాహరణముగా నెన్నడును స్మృరించుటక్కువైన వలను 

పడదు. కనుకనే “అతశ్చ కారస్ప ముచ్చయం పొధా నేవ నబూ)నే 

౮ నహిధాన మైకస్యవిధానాన్న వాక్య భేవోభ చేత్ | కింతు కారకద్య యోప 

సజళాన తే నై నసతంబూ తే! సముచ్చి తే అగ్ని పిడావతీ ఇకిపిధాన ద్య 

యవిథా నేచ వాక్య భేదస్స్యా దేవ” అని మోానూంసా న్యాయప్ప 



(5) 
కానముందు (యనగ్న యొచే,తి రం చళబ్దము? లకు సముచ్చ 

యూ వము పి కొనదింస? ముడు దె చి మున చాన బ్ర "యా గాను మె మెన్న బడలేదు, 

| యథ 
వాక్యభేదమిను జవత మె దయసి పినపట్మున అఆ గీ ATs గ సర తీర దాచి నిశ్చయిం 

పంబడినది, ఇట్టది పెరికి నిదర్శనంణు. 

(9) ఇట్లు “యదగ్న యేచసిజాపత మెచ” అను వాక్యములోని 
న గన ములకు ' సాము నవా మేళాని యితే ₹తర యో గార్భముగా 

నందున నిత శిశరయోాగోదాషార్య వాక్య ముగా నిన్యటిల్లుటకు మో 

మూాంసామనమందా. గాని శేఖన కొ నాదీ చే మాకరణమేే మందుం గాని 
కణ | స సోకు! 
U యెన్న ౦డును సీచికీ వాాతపట్ట లేవని వస ఎన ముగుచున్న ది. “యదగ్న 
(ఏ 

చె 3 చేతిశ్ఫుతి నాక Ns AYIA కండరం నెక )యించినన్ను 

దనకు నేవిధథ మె వున యుచ్చ్యాము లే ప సము సహా నిన్సిత మై, 

తన నేవి మెన యిత దేవర యాగళ్థృము "బేగ యవికరసాధార్య 

దుర్యోగార్థ మే నిన్నీత్నవ నా యెష న వాక్యలి చేనలమున రంకు చెక్కులుగా 

(వక్క-లింపం బడునట్లి నోచ్రనీైమూ పస కట్భుంచు దుండంగా, నట్టి వేదీయ 

(శ్రుతిని నిదశ౯ నంబుగా నెన్నుకొని శరణువొచ్చినవోం. దనకు నేమో! 
గతులు గలుగునని పేరాసపడిన దంంనంవాదుు అలాగ వా తీయార్హ వివ 

ఫె గ థి. 

వరణ వాక్యగతి యెసికానున్నవో సువఘ.ముటే చ్ / ఇిదంతున గాక! దం 

ద్భవాదుల ప్రకృతస 5 తాార్థవినరణ వాక్య: మనకు కా ప్రుమ్మున "రెండు 

నీరై నరాస్పు వెడి; నవేదనికారోకి నేరణంబుగాం జూలదుగాన్సన 
ఉమ్పుపశగజూాః పలాయంతలే। వుని కానాంసుకాగతిి అనిన యీని్వేద 

కారిలోకోేకి ౧ వం శకరణంబయ్యొుడు గాన్రత! 1": (బట్టి ““అమహాత్తులకును 

నపుంసక లింగశబ్దములకంను” అసెన యూవ్వం్యవ్యగహ్మభస్టవాక్య 

ము విజయనగరము కుండి విజయము సేసి యెంతోవ్యిగహీంచు దున్నను 

య! "పేజీ యువా గ కలక నముచయానమే దింనుదిటి వాయ 
ఫా షీ టు లీ 

యె తప్పనందు న వయా రగ రణుబు బీవించియు న సముచ్చ సూర మందు 

దండంబు దుర్గి భం ఏసి ద్వ వ్యవ గ్రహమును వ్యగహించే, చిన పొర్ణమూ 

రి గారి వాక్నము నార్థ్రన మయ్యెడు శు మనుచు ఫొఘుంచెదంగాక'! 

ఇది జవ వా గ్రిసఘప్టము, ఇప్పు సుధిమణివిభేయుండు, 
భా 

గ. 

సట సంజ he ఎంబి నాల టి, కట్టు "రి పంక ట నుక 



బా లవ్యాకరణ గుప్తార్థపకాశ్తికాపర . 67 

---+ద్య్వ౦దో్యోపశమన ము, 4. 

ఫ్ 6; జా 

25.4-1917. చేశమాత, 

ఫి రుచ తృతీయవ్యాసముట్ట + 

(ద్వ ద్వా ఇవినరణము,) 

© bomen] 

నో పండితాఖండలాఖండ | సమ్మోదామృుతదో హదమ్ 

ద్వంద ్య్యశమనంకుశ్వే | సోహంసత్క_ర్మధారయః। 

ఆ॥నీ॥ గారవథీః కల్లూర్య | నయ వెంకట రామశొ స్య 

హాంతుగడయమ్ | తా తాసుబ్బా రాయా | ఖ్యశ్యా స్రీ 

వరమభి మహామహోేపాధ్యాయమే॥ 9 

(బాలవ్యాకరణ గుప్తార్థప కాని వే ) 

ఇత లేతరయోగన ద్గంద్భ్యమనియు సమాహారద్వంద్యమనియు] 

నిట్టి నామముల యన్వర్థత శత నే యానమాసములయందు. బదార్థముల 

కూ*డక్ర (పథధాసమయియుండునని తేట తెల్లమగుచుండంగా Ul తాతా 

సుబ్బారాయశా స స్రులవారీ ద్వంద్వముస కు నట్టిసముదాయార్థ షులేదోని 

యు ద్భ్యంద్భ్యములోని వస్తువులు వొ క్యార్గ ములో 

మాతొమే బుద్దికిం దోయననియు మిక్కిలి వింతయైన యర్భమ్ము 

ను సమర్థించి లోకులచి త్త ము; లు సంశయ డోలాక డాయ తేమ్ములుగ 

చేయుచున్న ం౦దున దీని వాస్తవార్థిము స పమాణముగా మొదట 

గొంత చర్చించి మూాపంబడు. అం. సాం సూ, ౨౯% “చా గ్థెద్వంద్వః! 

. అనేకంసుబంతం వా ్థేవత౯ానానువా సమస్య తేసద్భంద్భః” అనంగా 

న నేక పద మ్ములు చ శర్థార్థమున నమరుచు వికల ల్పుమ్మున సమసీంచు, 



68 ద్భందోపశమన ము. 

ఆక్యాది. ద్యంద్యంబనంబడెడి, ని! అంగారక యనా పో రేర్ లేర 
ము చ్చయః। యనునమర నిఘంటున గ్య మైన చ శబ్దమునకు (1 
అన్వాచయము (2) సమాహారము (కి) ఇత ేతరయోగము (శ) సము 

చ్చయ ము. ఆచి సొలుగర్థిము లు గలను 

(1) ఈశ్వరుం డువా ధ్యాయుండును 'నేవింపంబడవలయు.._ ఈ 

వాక్యమ్మునం జశస్దప శ్యాయ *ను” శడ్షూర్థిసంబంధ _ మొక్టరికే యుండ, 
గాం దవులోః దమరు మిశ*తులుగా కుండ సిశ్యరుండు, నుపాధ్యాయుం 

దును "౩ న డు ద వేటు గొ నేవా కిం తో న నన౦యించుచున ౧దున రి గ సె & న a నిల్లు సము 

చ్చయా థో మున ద్గంద్భము 5 'సేరదూం 

(2 ఖయీంగూగ్ని త్ముగు వుం గ్ వునుండీనికొనిరమ్ము ఇచట 

శి తమటన మవశే మును సలుపందగినది M6 ఒ)ధానమ్మూ ఆన్రగనం 

కానిరమా శ "లేవయెడ, బయ న్నున బోవలదని 

భానము గనుకనిట్ట 3 ధాన్మాపధాన డ్రియాస్థలంబునం జెప్పందగిన 
యనాషచయా వ మందును, ద్యంద్వముగలుగ నేర దూ, (8) వైలేమ్మైతులు 

రూస్యసవా సమ్మావలయు ఇట కై గమై[శు లొంజొరులు. గలినియే 
(ఇతే? పవర రెప యాగ యమున న పాము రూపము వీవలయునని యిన్దణు 

కును బం సృరసాజేకుత తోంచుంగానసి ప్రతేక (పల్వెకవు. గా రూష్య 
సవా మూంనలయు ననితోంయదు.. ఈయుదాహూరణమున రూప్యసహ 

ధ్ర ప్ప . చటలోం వైతమైముల స రస్పరనంబంధము 
సకోతగు శో కన్న ంద న దర్గందడము రా దగు, (4) వ్మిపుని కొజకు 

[2 లో రాధ 

ఛ్మతోపా? వా మ్మొసంగంబడ్యె ఈవాక్యమ న ఛ్యతనును బాదు 

కలును సిసమాహార (ఈ మొ తము మొక్క_మా లుగా నీబడినట్లు స్సు 

గం సరస్పరసంబంఫము వెఖిడియగుం గాని యొకమాణు ఛత మును 

శేటొకమా రు పాద కలును విడివిడిగా నీండిన సర్ట్ నోచరింప దు ఈలతు 
$ 
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మునందుంగూడ దాన కియలో గొడుగునకును  బాదుకలకును 

(నిమొ త్త్మ్ముస కు జరస్పరసా హాచర్నము (వకటితమగు చున్న ందున' 
అనాం 

దద్యాచక పదములను సమాపహోరదంగంయు. రాంవగియుండు. ఈరీతిని 

నెచ్చటం బదార్థములకుం బత స, రసా వేతుత యనగా (గయ "నజ వే 

అుటలో సాంగల్వను ండునో యచ్చటనే ద్యాంద్వనము వచ్చునని ఫలి 
రి 

'తార్థిముం ఇట్టిసాంగత్యే ము దగ్ధంద్వపే (ఏగ)హములో సె (వ తీపదార్థమును 
ఈ 

జార్ధము త్రో ననర్గయిం చదుడటీచే యమణీ యుందును. ఈ తాత్సర్యమే sh 

మ దియందు “వళ తౌనామనరయ ఇత రయాగ$ః॥[౫ అనుచు మిఖి 

తమ్మూలగు పదార్గములుు నక (గయత * నన్వయించు.వొ' చిత “డేత్రర యో 

గాదక మసి సిర్వ్రటంచ వెల్టాజంంపంఒ డయ ఇందులకు. (బతిభటమ్ముగా 

“వరస్పరని వేకు స్నా నే క న్య ఏ కని సి ర్న న యాః, అనినిర్వచించి 

యన్యోన ఫి సంబం ము "లేని స దాము ల "లక్ష క్రియతో నన్వయిం చె నేని 

సముచ్చ మనియుంగూడ నువానా ఉింపయిడిన ది, సముచ్చయబోధక 

వాక్యములో ని పదార్థములలో సామాన్యముగా నొక్క_దానికే వార్త 

ము సంబంధించు. అుండూన దంద్యపివరణ వాక్యమున న నేక శబ్బపయూ 

గంబనుసముచ్చ యమబోధక వాకస్టమాన సామాన్యముగా నేక చ శబ్ద 

~ఒయోాగంబును నుండకతిరదు కనుక నే చాగ్భనూ గ్రస్థేమహిభావ్యను డన 

నిట్టుదాహారింసంబడియె. నం. చేర యా గప్ప క్ష శన గోధ శ్చేత్యు కేగమ్య 

తే వకత్. సత్ విన్న గోధసహాయో న్యగోధో పిష్లవసహాయఖతి 
అ 

ల జంట కనద్భావోన పరిక వ్యోభ వళ 1 సమాహ్మారెక 

త్వా దేవసిదము”__-ఇట్టీ ఎ ఇత చేతరయోగసమాహార డరంద్యముల వివ 
టా 

పొరక కబముం. ల వేకడ్నులబుండి సార [చశ బా 
రల కము పందుల జ ౩ జ్రమ్ము 9) సరి స సి క జ్ ర 



భం ద్య్వంద్య్వ్యోపశమన ము. 

చుంజిడి, ఇట్టి సహాయ్యమే సాహాత్యమనియు సమాసోరమనియ 

భో ఖ్ క శే న గముదాయమనియు( బ ర్యాయపదంబు చా వ్యవహారింపం బడుచున్న 

యది, కనుక ద్భంద్భమునందు సముదాయము సమాసాగ్థమై మై (పథాన 

ముగానుంజను. ఈనమానంబున సముదాయము పథానాగమై భాసిల్లు 
De 

నసినవ యిీూతాత త్సర్య మే యీాస్మూతేమును విమర్శించుక టిని ననేకస్థలం 
బులందు “సము దాయాళ్సిద్ధం। సనుదాయాక్సిన్థమేతళ్ క్రి మేతశ్సము 

దాయాల్సిద్ధమితి। ద్వినచన బహువచన్నాప సిద్ధిరితి . వోజత క్) తేస్యాయం 
సరిసోరక........నై క్యాష్! అని పతేంజలి భగవానులవేతనున్సు 
“నముదాయాదితి। దం బ్యేన సముదాయమాసో రో ఇగ ధయతీఇతి డిన. 

చనబహువచ చననిద్ధిః॥ చె కార్భమితి॥ ఉద్భూ తాని 'యవభేదస్సముదాయో 

భిధ యోననుతిరోహి తావయ స బ్లేద దలకు | ఆని ఎక యటొ పాధ్యాయుల 
వేతనును స్ప్వ్రపజణుపంబడేన ది, లోగములో నొకటికంశళు నక్కు_శుపదా 

స్థములు మేళగించిన పుజేగదా! నవుదాొయ మేర్చడును. అందున నన్యో 
న్యమును (గియలో విశనాడస్టు త్త “చినపద్యాములం దెల్పుప దముల 

త్రో ద్భంద్భసమాసము చేయసపబంయు,. అటులు తోంపనిపదార్థముల్వ 

'పెల్పుపదములత్తో ద్వఎద్వసమా "సము గియలరాడదు _“ ఈశ్వరుండు 

పాధ్యాయుండును సెవింపంబటతనలయ్ము ననిన యోూజాతో సమ్మున సశ్యరు 
నకు నుపాధా్యాయున కును నేక ఎబెన సప క్రియతో నసంబంభముండి శా 
2 భోథ లో సాహి వ్ర్ము త్త ఇనదుదునును వాన ద సుకు 

టలో నన్నోన వీసాహిత్వు [మేళనవు ]) ముతించుభుంుచనందునం ద 
ల ౧ x నాం oe th సై ద్యాదక పదంబులకు ద్వ్వఎవ్వమ్ము రా శీరావు, కటియ? వ స స్టే బేందుే నఖ 

అటి ' 

సమం ప 6బడు 

య 
రమందు “ఆ నావు తా [ఏ అనక నుుంతాొనాాం చా" స వ. వేనై 

కార్టిభా వరో, సామ ర్యాభావాత్. అవస సపయుపంబటీనదో వీసీ భౌ వము 
సముచ్చయాళ్థమోన పెన ఖు ఎబ్ములేం. ఇటో ను చార మైన హా 
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త్యమంద్కు అనాం బరస్పర మేళన రూపార్చిమందు వర్తిప్లనందున నే 

కారీ భావరూపంబగు సామర్థ్యము లేమిం జేసి సముచ్చయమ్మున_ ద్వంద్వ 

మురాంగూడదు. ఇట్లు ద్భంద్భమానందు( దద్హ టక పదార్థి మేళన మే 

యేకార్థీభావరూపసామష్థ్య మునకు నియామకమని విశదమగుచున్న 

/ నే ల కోస జ ఓక వర 

చయాన్వాచయయోర్న సమాసః। అసామన్థ్యాక్ | ఏకారి భా 

వేపిసతి పుప్పనంతె పా త్యాదావిజ ఏకపదో పాత్తామిలితావేవ అని 

యాతావి! నతు పత్యెకమ” అని యుద్దొ'పింపంబడు చయంను._ చెయాకర 

ణాదిమకే మ్మూన ద్భంద్భభఘుటకపదొర్భముబకం సాహిత్యము విధ్ (పాష్ష 

ముగన్క_ నే తన్మతంబునకు వ్యతిరేకముగా సీ క్రిందిరీ తిస సిద్ధాంత ముక్తా 

వళి యంచు _నేయాయిక మతి ంబున( “బా ప్తిపూర్ణకోహిని శీ ధః। 

అనున్యాయమ్మును బురస్క_రించుకొని సాహిత్యము నెపేధింపల బడు 

చున్న యది. “ద్రం ద్వేతుధవ ఖదికాఛింధీ త్యాదా ధవశ్చ ఖదిరశ్చ 

పభ క్తర్హ ద్విత్వ (పకా నేణబుధ్య తేక త్రనలతుణా। నచసాహి త్యే అతు. 

శేతివాచ్యం! సాహిత్యళూన్యయోరపి ద్గంద్భదశకళానాత్ | నృవెక క్రియా 

న్వయిత్వ రూూపంసాహిత్యమ స్తీ్రివాచ్యం। |క్రియాళే దేపి ధవఖదిరౌపశ్య 

55 స్తా అపు గ్ 

ఇింధీయ్య టా తద్దశళ నాక్. సాహిత్యన్యా ననుభవాచ్చ! అతవఏవ 

“రోజ పురోహిత స్వారాజ్య కాహౌ యచేయాతా మిత్య త లతుణా 

చా లా 
ర: షం 5 అటో 

భావా? ద్వంద్వ అక్లీయ తే| తస్మా ఈ్చాహీత్యంనా గ్థః కింతువా నవ 

శ 9 9 “మిన 29 ని నవ 
హ్ అదం 

దోయ్మత త త ద్వఎద్వః మైనింజూపిన నైయాయిక మత మందు ద్వం 

ద్వసమాప మగుటకు. బదార్థముల యన్యోన్య సాహిత్యముగాని యేక 

కియతో ననయిం చుట చే నగునట్టి శాబ్బబోధలోని సాహిత్యము, 

గాని [ప్రయోజకము గాదని యుద్ద పి.౨ప (బడుచున్న యది. నైయాయిక 

ముత మందు గక్షర్శక రులగు ఇత మై తులకు కూప్టమిమ్ము--=ఈ వాక్య 

జ కః డక ళు hy 5 జ గ్రరి న js) జ్ర్రాకిక్టు మము $3 

ము శ్రైత్రునికి రూ న్్ మ్ము మైత్రున క మిమ్ము 



12 ద్భంద్యో ౫ సను న ముం 
Che 

లో . oo ఆక్స్ యా మ. 

అనిన వా కస ము నంటి ది యె యయ (= గాకముగొ రూఫ్య 

గాది ఇ 
వి చి ర్ న వో ఛి గణ న 

మిమ్మునన యర్థ ముతో చును బళా (కే రషాసందర్నమునం 

న 

క కం ష్ యూసము? 
జేసి పనివాండ సగ్గు మ్మముని మ తినిం వదు మనూసముదాయ్యను నకు 

రూప్యమిమ్మానియుంగూ ౫ నర్థము. కన మృనుశాని యః ప్రయర్థినియమ 

అలీ 

. p ra ం . 

చే ద్రి ద తనా సముదాయ. నటుని ర్ం పసన [| టం 

ఇ 
ఫో 

ములేదుం నె మాక ర ణవమున మున న. పక్ష ఖ్గె చుస జైని మె కునిం 

ఎచాసానిన యూయర 
థి ys 

మే ముఖాారమగు. వేజొకంనును. బై నాక మున నున్నాలి | వేశ్వే 
లా 

అంటే ౫ ళు 

అనిన యరముగెణ ము కావ గును గ నయా న మ ప్ప నరహోకట్న ము 
Crm 

| లో + య ఖు ళన XY we వ్ . 

చదిపించ్చె నన6గొ సవ్వున్న ఘు సును ౫ ఏయు 5 వరహ 
‘ దెం (9 

అం nh 

pre , వ్ 4 ॥ న. ; చ ఇఒ or 

కట్న మని యర మాన టు య. 
వలీ ఇం) 33 స్ట ననున్న ద్వంద్వ 

' pp మెలా ళా / 

వమ్మునం కాశ. నన్నిని నమునాసు: మసం నస స ముదొయమునకు 

నేకాహుతి యిచ్చెనన్నట మధ్యానం. గాని మేక ుగా నాహుతి 

యిచ్చెననుట ముఖ్య్యాక్థి! ఘు గానం సందు సయ నానుమే (పథా 

నార్థము, ర్ తొంబరః ఇ తాట స్ప" హం సహసవూన ముఎయందు సమాస 

ఘట కంబ్యులెన పద ము య! నమ్ము 1) ( ర సుబుగొక యన్య 

భదా ముగు కమాదులు ఆ భూ న మగుసిస్టు కుక్కు. టమ 
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దిశం వ్యాకరణంభవతి! కింపునగ్ల్న త్యుం లత్ణంచ శబ్బాలత్యు స సూతం 
లతుణం ఏవవుప పియందోహః। సముదాయే వ్యాక రణశబ్ద న. (వవృత్తా 

వయ చేనోపపడ్య త్ర సూ తాణ్ చా స్య ధీ యాన ఇద్యశే 
“వెయాకర ణల్తతి”అని వాాయంబడీన: ష స్పశాహ్నా క భామ్యమ్మునునిజంబుగా 

ప స్పశంబయ్యుడు. వేయేలఅన్యపచార్థపిభా సన మెన బహు పీపీ పీవో తానీ 
ద్యందమ్మును నవ్వ్యయ చశభ'ర్థమే (సముదాయము) (పధానముగాః 

గలదని యెంచుకొనుచు: దార్ధంబులకంంబో లె ద్వంద్వమ్మునందునుజార్థ 

సాధాన్యంబునం చె వనీ లింగన సంఖ్యలుంచం గహాతదసి చా రసో తమున 

wa 'న్య కారులు సంకించుకొవి సమాసమ్మున నూూతము లంగ నంఖ్య 

లుండుటు న్వాభి"వికంబనిసమాథాన ము చెప్పిరి, పవటులు ద్వ్వంద్యము నం 

దు నింత (వ ధానశిరోమణి గాం బరిథివప్తుచున్న సము దాయార్థ సంపద 

ఆాస్త్రులవారిచేక సాముమా UN పశేషము గాం జేయంబడి 

విడువంబడినది. సుబ్బారాయ శాస్తులవారి (బ హ్మ శ్రి లివి యే 

(బె హ్మ్ స్రీ వి 2) య ని నమ్మిన వారికి నిభొవ్యుమత మంతయు దూవ్య 

మతము గావలనీన 'దేగాని సందియమ్మూ లేదు. కాని గుడ్జితనముకం'కు 
మెల్ల కొంత మేలన్నటులు కొంచెము మెలుమవూ[ తముకలిగినది, శబ 

శా స్త్రమతం వింతటితో న స్తమించిపోను నేమో యని న్వయముగో 

సకల లోకోప పక్తారార్థ మధి కారము చెఫ్లింపం గాయ జనుచెంచిన మహో 

వహాోపాథ్యాయ సుబ్బా రాయశాస్తులవారి పాండిత్య రాజ్య సమయ 

వున ద్వంద్యసమా సమున నుండ శతిన్లితలంగిన (ద ధాన సాహిత్యా 

గ్గము గో నిమిథ్యా పలాయన మపిమి థ్యా! అనురీతి నవలంబింపకుండ 
కీన్యా నృ క్రాయత్సరి నే స్వేభ్యః (శుతెత స్మర తాస్థితా” యను కాళిదాస 

వచనమ్ము ననుసరించి దిలిపసమపహోారాజు మహో రాజ్య సమయంబున 

పరథనమ్యుల నుండి పరాజ్ముఖమైన తస్మరత్వ సు శబ్బమును మ్మాతమే. 
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షి య్ అగ . 0 న లో న పట్టుకొని (పైలాడినటులు కియా కారిత(మున నావముళూజముు తేక తా 

బోధనెననః బట్ట కొని యూగులాడుచుండుట మెంతోవేలుగాజే శ్రాబ 
౧ 

బోధలోని సాహిత్యము సెశేము పిరిశేత మూలకు tN నిమ్యూఠింప 

నేయవఏ్లు కేకుండం 
చానకంబులోని పుడుకవోఅ గ్ ష్పగజ్జుగా నొక్కుటి యజ్లపడియె, 3 
అయ్యవ యెద్దియనం గా ఇత రేతర యో ోన్ల తశ్చన్య నోధ క్చేత్యు కేమ్య 
తే ఏతత్. పల్ పిన్యనోొధసహాయోన్య గోధో పిస్టన్ సహాయంతి” 

a 

బడవలనీనదయెశకాని దానింగూడ మటుమూయము 

యనదిపాథ౭ా మూర్తి గారుదావారించిన భాహ్య ము లోని సహాయశబ్ద 

పి) యోగ మే యెక్కు_డు చిక్కు_గాం దగల్కొ ని ద్వంద్యామస్షనం (బ 

ధాన శిరోమణి గాందల. ద్రిప్తుగొనుచున్న సాహా త్యార్థమాను సాకల్యం 

బుగ సంహారింపంగా చెజిక్కనిచ్చినది కాదు వాస్తు పది క్షషూకికాత పాం 

డిత్య పరిశమయంతేయు ద్వంద్వ సాహిత్య సంహ ర-ర్ధమేభారవోయం 

బడి మూడు వంతులు వ్యాసము నింపంబడినది. ఏరికిసమయస్ఫూ రిలే 

కుండెంగాని యయ్యదియు నున్నచో నీశాబ్దబోధసా  హిళ్వమునకుం 

గూడ సంహారావస్థ సమకూరును, ఓహోక్ త్యాగ అనుధాతువునకు 

ఇాద్వ్యభ్యే తిస్తూతమున ఇ పత్యయముగాని అధవా” భావార్గకనుజ్ 

(పత్యయము గానిశేయ(గాదాయా౭౭దాయాదిశబ్దమ్ములుబో లె హో 

యశబ్దమ మ్యెడు (హాయః త్యాగఖ) “హన సహితః సహాయః త్యా 

గీత్యర్థః పతసపాయః స్తత త్యాగీత్యగ్థం అనిమైభాహ్యమునకు నర్ధ 

9 

శాబ్దభోధసాహిత్య ము సెతము సమసీపోయి వీరికి ద్వంద్యార్థమున 

బాధబా త్తిగా విఖుగడ మె వోన్సంగదడా పర పతారణార్గము పెడయర్థ 

ములం జెస్స్పిస్వపతుసాధుత్వముంజూవి కొన్నచో నేమిప్ర్యయోజనము ? 

'లోవిమూనిననుమాయ వచ్చుంగాని లోకముఖము మూయ నేవారి 

తర మ్మయ్యెడు వైయాకరణ కిరీటిధురంధరువిపోరంబులీథ రా మండ 

మెన్గతున్య గోధము గాండొరు విడనాడినవియని భఖావముగాం గా; 



ధా 

నవలంప్ంళి సమర్థ దాఢిస్థూనంబున6 దు౯౦ందూగుచుం చెడి ద్యంద్యగర 
సంభూత సముదాయ. సంపదవంవారింపంగా.. నేరికినిజేయాడదు సరియీ 

"ననా కద నేం బతినవ కుద కాంబ€ ంద గదా నోగరైననాకదనియే గతిని వకైద కాబట్టి ద్వంద్వ ముఖ్యా గ్గ 
ము సముదాయము కాకతీగదుగాను, (1) అగ్నీ ఫోములకు నాహుుతి 

యిచ్చి (1) వధూపరులకు వరపహాకట్న ంబు చద్వించె (ల్ర)కర్మకరులా 
ఎత మె త్రంబకు :సాపహ్య మొ్మ్చునం గె...._ఇత్యాదులందు వరునగా (ఏ)నేకా 

హుతియ యగ్ని కిని సోమునకును జె -దినరీతిని (క) వభునునకును వరు 
నకును వరహాయొక్క..టియే చేరిన రీతిని (క) మై తునకును మైకునకును 
రూప్యంబాక్క_టియ సంబంధించిన రీతిని (ఓ) అమహాన్న ఫుంసకముల 
కును శొక్క_టియే మువ ర్లకంబు గలిగి (1) పాణిపదము [2) మధురా 
పాట లీపు త ము---ఇ త్యాదుల నాధుప్రబయ్యుకు. (వొథమికబోధనైన 

ద్వంద్వముఖ్యార్థంబు పిడి గణా మవలంబించినను ?సణలాభంబు 

ఇట్ల సుధీమణివిభేయుడు 

కల్లూరి వెంకట రామశాస్త్రి 
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రు వాాసననుటను (సమాసడ e ఇర్ర 
చతు వ్యాసఘుట్టము (సమాసద్థాయ య నౌల లభ్య వ్ గణము) 

న్లో! పండితా ఖండలా ఖండ | సమ్మాదామ్మ త దోహూదమె 

ద్భందో్టప “నమునంకుేశే ర్వ! సోహా Jv సత్కర ర్మధారయః ౧ 

అ.గీ! గారవధీః కల్టూర్య। నయ'ే వేంకటరాము, స్ర్రక్ణహంతుగ చేయమ్ 

| ఆ "గ భాం అ > 2 
తా తొసుబ్బా? యా ఖ్యశొయ్రు న నరమభి మ హోమహోపాధ్యా 

సీసుథీ నును వానా! 

పూరో పక బగు తృతీయ హుట 

Ni. 
ద్భమ్మున ముఖ్యాామ మున సాహిత్య నీంకరించిన-వో నమహద్యాచ 

కముతోం. గూడిన నపుంసక శ్రబ్బయున శే సబువగ కమువచ్చుంగా వెళ్తే 

నగా రాక బోవునని ' దోపుము మాపషబడిమయె. శ్వా స్త్రీయ మైన ముఖ్యా 

ర్భమును విడుచుటలోనగు పెక్కు. చిక్కులకుంశిక్కి కొని లత్యుసంన్కా. 

రము. చేసికొనుట కంచు గర్మ్శథధారయువృలే, నవలంవించిన మెడ గార్య 

విది నుంధభంబ స ఒక క వేళ్ళ్లన దిశా వెచ్ సూత స మెన యుద్ద న్ సత్ ములోని 
మా అ 

jy VU 
మా కావి తోర్ను కేహానీ శివద్యోథె సాహి స్వంనిా స్ (క్రియానిస్క సతయ 

త్రి గ ని 

బ॥ సుబ్బావాయశో స్త్రల వారి యుచొహ్మా" (గంధ మురీక్: నిశాబ్దబోధ 

లోనే సాహిత్యముగాన్వి ౨ యనంగాం దన్ని, ను శతినౌందిన ఉనమందును 

దండి ము మృతినొందిన( దిన మందును నని వాశ్యార్థములో మూతము గలి 

సియుండియిద్దణుకం మ మరణంబులు. నే ర్వేజు కాలమ్ములందు జరిగినట్లుతోం 
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చిన రీతిని నిస్తూ తమునం గూడ నమహత్రులకును, న పుంసకములకును 

ము. వర్లకము వేర్వేజుగా నేలరాయాడ దని శంకింతుచేని యనకాళం 

బుతో నవధరింపుండు. వృద్ధిరాదైచ్ ” స్మూతమునను ను వాక్యద్యయ 

రూపమగు గారనమ్ము లేకుంశ “ఆదెచ్” పదము ద్వంద్వమ్మని యం 

చుకొని యందున సముదాయకు (పధానముగాన, ఆ, వ, పెవర 
| కం 

ముల సముదాయమున కే వృద్ధిసం జ్ఞకలుగుంగాని (వ ల్యేకముగా, ఆశా 

రాదివస్టీమ్ములకం నృద్ధిసంజ్ఞ భాదని యూహించి భాహ్యమ్మున సీవిధము 

గ నుగ్గడింపంబడియె “వృద్ధిగుణసంజ్ఞ యోః (పత్యేకం వచనమ్, వద్ధ 
ద జ a రవ న ము a > ది గు గుణసంజ్ఞ యో? (పత్వేకం గ్రహణం కర న్య ను| ప్రత్యేకం వృద్ధి గుణసం 

క భవత ఇతి నక్షవ్వము। కిం (ప్రయోజనమ్। సముదాయే నా భూ తా 

మితి” యనుచు నిట్లు అ వ, ఓ వర్ణసముదాయమునకు గుణసంజ్ఞ యు 

న్రుఆఅొ బృిజూ, వర్ణ సముదాయమునకు వృద్ధిసంజ్ఞి యును నాసూ 

(త్రములయందలి ద్వంద్వ మ్మునం బేసి కలుగుననియు నట్టుక్రలుగంగూోడద 

నుచు [1] “రా శృతందండ్యం తామ్! అను-వోట సముదాయ వాక్యపరి 

సమాపి, యును (2) “జేవదళ్తే, యజ్ఞదత్సే, విన్దుమి తాభోజ్య తామ్, 

అను" చోట బక్యేకవాక్య పరిసమాపి, యును నీరీతిని రండున్యాయంబులున్న 

విగాన,నిచట లయ ్వానుసార మున బుక్యేకవాక్య పరిసమాకి ౨ నౌరాయమ్ము' 

ను (1) “మాలాసనాంచ” [క ౨-౮౮] యను స్నూతీమున నగు, 

నాద్యుదాత్తే విధిరాపజ్ఞాపకమ్మునును (2) నీరెండు సూతువ్రలను బుర 

స్క_రించుకొని వేరే రెణువర్థి వరముబుశే వృద్ధిగుణసంజ్ఞ్ఞ లు చెప్పు దుమ్సు 

యా డ్రా సిశ్చయించిరి! 

(J ) గర్లదండన న్యాయ మేమన (గా గర్లులందటునుగలిసి గతధ 

నము సీయందగంగాని వారిలో నెక్యాక్కండే శతధనము నీంథగదు, 

కాన మొత్త మువోకి యీూందగిన సరముంా్ళి దండక ర్రీయ గన గరు మై 

త్రము మాంద చ్చీ సమాపీ ౭ జెందున ట్లు (గ్ర క్ర న (జ్ర సంజ 



బాలవ్యాకరణ గువ్హార్థ (పకాశిశాపర si 

సంజ్ఞలు పదసముదాయపాల్ నముదాయానులంచే ని శమించుగాని (ప 

త్యేకముగాయ (బ్రవతిజబ్లవనుచు నిట్టిస్థంంబులంను _ గర్షదండన న్యాయ 
యం రుణ గి by 

ముడిహరణముగా శాన్త్రుమునంను లత్యుసంన్కా- రాను సనారమున లగ 

పిాాంపంబడున నికి, 

(2) చెవదశ్తొది భోజన న్యాయ మేవున(గా___ఈయుదాహరణ 

మున డేవదకే య జద తాదులు ద్య ంద్వమందలి పదాగ ముబయినం 
అణా నల a aE 0) @ 

దున సముదాయమే |పథానగుగానున్నను, గీశవాద్యన్భ త్ల్యాదులు గ | 

దీసి కాందగిన నాట్య క్రియవా ' లే నముడాయమం చే వ శాంతినొంద ద 

గినది కాక భోజన క్రియ "దేనదత్త యజ్ఞద తృ 'దులందు నేశ్యేజుగా నే 

సమనర్టయింపం దగియుండ తృప్తి మాపఫలమ్మును (బు ల్వెననముగాం చేయం 

దగినదియెనట్టు వృద్దిగుణసంజ్ఞదు లాక్షా కాది వణకాములయందు(బ'క్యే 

కముగా వ్మిశమించు౨గాని వ సముదాయముును ష్మిశమింపంవగినవి "కా 

వనుచు సిట్టిస్టలమ్ములందు దేవదత్తాది భోజన న్యాయము ల్యమానుసా 

రవంన ద్వంద్వైక -ఖేపూదులయందు చేనికొనంబడుననిరి, ఇట్లు న్యాయ 

ద్యాయముండంగా దేతద-త్తాద్ భోజనన్యాయమునే (వకృతేమున నంగీక 

రించి “దేవదత్సయజ్ఞద ల తిద్యంద్యమున  సముదాయ్యామే (ప్రధాన 

మెయున్ననుు భోజన క్రియ నాట్య క్రియవోలె నచేకుల సముదాయము 

చేతనే చెట వేర (దగినదిశాక చేవద త్తాదులలో నొక్కొ_క్క-రి తృప్పిని 

మిత్మ ము తప్పక వే్వేజుగా నే యెట్లు నజ వేర్నదగియున్నదో యను 

యీావృద్ధి సూ తమందును “ఆదైచ్, అను ద్భంద్భమున సముదాయా 

గ్గే (పథానమైః ఆ ఏ, రై వర్ణముల సముదాయమునకు రాదంగిన 

వృద్ధిసంజ్ఞ లత్యానుఫార మున 'వెర్వేణుగా వర్ ములయందు నిని యిం 

పం దగినదియని భామ్యమ్మునం జెప్పంబడియె, మైనింజూపిన (ప్రల్యేకపరిస 

మాసి సముదాయపధిసవాష్ణి న్యాయములు సమూావ బబంబ్యులై యుంథ 

Se sad sro సన క 



రిక ద్యంద్య|ోపశమనము 

గాన వృద్ధిగుణసంజ్ఞ లయెడం (బిత్యేకవాక్యనమాపి, యే చెప్పుట 

న్యాయమ్మానుటకును (వోద్చలఎకంబుగా నీకారణమ్మును (గంథంబుం వచి 

యిరిపంబడినది, ఆకారణంబు వినుండ్కు ౬ ౨ ౮౭|| సూ, “పళ్లే 
= ల థి 

నృద్ధమక ర్యా శ్రగనామ్” అను సు" తెమున సర్వ పకరణంబ'నందు “బం 

(ద్రస్థఃః బ్రత్యాది సమాసస్థలంబుల ని దశేబ్దమునకు నాద్యుదాలే మును 

ఏధించుచు. బూర్వశబ్దము వృద్ధపదమ్ము కాంయాడదని నిపేధింపలు 

క చే కన * & న. ర్ స వ డ్యె, ఇట్టి సి బధ మ్మున సూలాప్రస్థ ), తళ ్రదులందుబూర్వ దవృద్ధ 

శబముులేన మాలాక భై'దులకు నాద్యుదాత్తే ము రాకవోవుచుండంగాం 

మాలాదీనాంఛ, ౬. ౨. ౮౮|| అను సూతమున _ నిపేధబొధనాగ 
థి 

మాద్యుదాత్త నిధి వేయంబడినది, అందున, “మాలా పస్థ శబ్బములోసని 

ముదటి మా కారము వృద్ధిసంజ్ఞ గలడిగాన నాద్యుదాత్శ ము గలీగ్నిసూ 

[తము సా ఇ ్ముమ్మై, “నృద్ధిరా దై చ్ , సూూతేమున నింకను ద్భంద్భ ము 

ఖగ మే కీసికొన్న వో (ఆ బృ టై వర్ణముల సముదాయమునశే 
సథ 
“వృద్ధిసంజ్ఞ గలిగి వే శ్వేయువర్ల న ములకు సంజ్ఞ "లేనందున “మాల్నా పస్థ 

శబ్దము లోని మొదటి శేవలాకారము వృద్ధియనంబడ కదు. దొనంచేసీ .. 

స్ట స్కై సూ తేమున నిపే.ధ మేతగులక స్వయమ్ముగా నే యాద్యుదాత్మ 

స్వరమువచ్చు చుండగా “మూాలాదీనాంచి” ౬. ౨౨, ౮౮ అనుస్తూత్ర. 

మున నాద్యుదాత్త విధి వ్యర్ణమ్మగు. కాబటి యోాసూూ త్రమే వృద్ధిసంజ్ఞి 

వర్డ్ నముదాయమునకు. గాదనసియు, (బ శ్యేళవాక్య పరిసమాపి, న్యాయ = 

మ్మున వే ర్వెజు వ కులే సంజ్ఞ యనియు జ్ఞ పకంబ య్య, ఈకారణ 

మున వృద్ధి సత్ర? మునందు “ఆజెచ్, అనుపదము ద్వంద్వసమాసమై . 

నను (ఆ, బృ కొ వ్య ములుమూండింటిని చెలపి మొత్త మునకు వృద్ధి 

సండ్థరార్స్ 2 న్లో “మాంతావ పోర్భృ లేహని! ఇ త్వాది ద్యంద్భన మాస 

ముందు దైకరణ సందర్భబ నమ్ము నం దలిదం డుబొక్క_ మాణుగాంగ . 

విసి (ద్వంద్వసాహి తూ షన) మృతినొ ందుట య్ ముగాకి వారిద్దజును. స 
లీ 

క్ i 



సాల వ్యాకరణ గుప్తార్థపి కాళ్లి కాప ర రిక్త 

న్భుగిన విరియని మృతి క్రియతో మూలమే కి. అవి, 

దంటు స్ నన బుంచునచని వ్యాఖ్యాతలర్థము చెప్పిరి. 

స్త గ్య లత్యుస్యలోక శిద్ధత్వా। ఇవా స్తీ లించన్య నశలనాత్ 

అరె ర్ధ్ త స్వ దెక్షుశ్లే బె దేన వృష గమార్య డే 

యసి యాయర్థమే వాక్యపపీయ మందు సం గహించి చెప్పంబడియ్యె 

లోకములో “బదమునకు ముఖ్యార్థమున్వు గౌణార్థమును గలవు 

గదా! (కకరణ"దివశమ్మున ముఖ్య్యార్గము వొనంగని తెజీని గాణ్యాయు 

శెప్పికొనవలసిన కక్కు._జీశి పతమునకేగపలయు. అగ్నీ హోమ్య్మా అను 

దషంద్భమ్మున నగ్ని శబ్దమునకు నీకార ము సోమశ ఖైది కిస కారిమ్మును 

"దేవత లనిన ముఖ్యార్థము టె బె మొంటలోట్టనను, “అన్నీ పోహామాణవళ్ళా 

4 స్యా ॥ "aoe న | వః సై స్, 
అనువాక్యమ్మున నిద్దజు బె లకులును నగ్నీ పోనుదేవక లే యనిన య్య 

ముగాకూండి తత్తుల్యులన్న గెణార్థము చెప్పికొనవలనిన కర్కు_అికి 

నొందక తప్పదు, అ అయినను నవలలో ముఖ్య్యార్థ వివశ£ుయంను గిన 

యాకారపతర్టములును ద్వఎద్వార్భిమైన సావాచ చర్యంబును ననీంపషఫవుః 

న్షి 
ళ్ న్ OY, 

“౫ంగాయాంనై ర్మల్యమగస్సి ఈవాక్య మున గంగయుదు నెర 3 ఎనిముగ 

లదన్న యరమై సప్తమికి ముఖ్యాధారమక్థ్రను స. “గం గాయాలరి 
ర 

ఘోపహ్క--- ఈ వాక్యమున గంగయందు గొల్ల పల్లె యున న్న దన్న యశ 

మసందర్భముగాన గంగాతీరమందలి యాభారత 3 సామోప స్య సంబంధ మున 

గంగయందు. నారోజింపం బడినందున గాణార్థము సష్పమికి నొప్పి 

కొనక త ప్పదు. ఇస్తే యన్వరూూనుపపా ప తిగాని ఆతా త్సర్యామపపత్తి గాని 

సంభవించిన-వో లమ ఎమును స్వకరింపవలయు, కాంబట్టి “మాలానీ 

౧ / 
నాంశేత్యాది జ్ఞ జౌొష క సామ్య సాహాయరిమ్మునం జేసి పుత్వేః వాక క 

పరిసమాప్పి వీల గించి (వ, లి తిఘూత )మునందలి (ఆైచ్, అను : 

దష్భంద్భమున ము ముఖ్యసాహి తా ర ఎను విడి యూకా రాదివర్ణరు-లు - 

వరా నన మాట దోని సకస డక 



84 ద్యందో్యోపశమన ము, 

వేర్వేలుగా వృద్ధిసంజ్ఞగలవియైనన్కు వాక్యార్గములో మాత్రము వది అధి దూ a లభి లిఫ 
పదముతో నన్వయి౨చుటయ నెడి ఇాస్టబోధగ"ఇసాపిత్యముగలవయ్యె. 

2 

ఇట్టియంశవు.న కే “మూతాన తోర్చృ తేహనీ” తివదో, జేసాహిత్రం. బై న్ ఆలి బి §ం 
నతుక్రియా నివ్పత్తౌఇతి భావః” యని యుద్యోత మందు (బకరణసం 
దర్భమున నయిన ద్య్యంద్య్వమందలి యీశ్ల్"కచు:లోని గొణార్థము దృ 

౮ క్ష్ థి గ గ ఫు ర | హ్లూంతేముగా ( బడినది కాననిట్టియర్థ మె ఫు ఖ్యాధనమున్న శాస్త్రులవా 
నలం వ్ a డ్, వ ; క లో రివాదము శౌ స్తియముగాదు, ద్యంద్భమందు( దగినంత కారణమున్న 

- ననున యూర ఖార న డి గు వో సమన్వయాళ్చమయి మ ఖ్యార్ధమునుపీ యకృకియాన్వయిత్యమా 
త్రకూాపాది ఇాబ్టబోధ సాహిత్యము నంగీకరింపవ చ్నును, కనుకనే “నా 

క్యకల్ప నేఇతి! (పాథమికబోధథస్తు సాహా త్యా వచ్చిన్న నావా త్యావచ్చి 
న్న్న న్యేప। యఖారాజ పురోహితౌస్వా రాజ్య కా సాయ జేయా'తామిత్య, 

ల ల 
తి) ఉత్తర కాలికస్తు రాజు స్వక్షకావఃయ జేత, పురో హితశ్చ రాజ్యార్ధశా 
మో యచేత ఇతి ప్రకరణాదివ శాదొ్చోధం, అని యథాసంఖ్య సూత స్ట 

శఖరమందలి చంద్భకలాది వ్యాఖ్యానంబులును “సమూహ యోరితి! సా 

హిత్య స్యో రైళ్ళ తావ చృేదకత్వం విధేయ తావ చ్చేదకత్వంచ పొథమిక్ర 
బోధే! తతోయథాసంఖ్య సూతినహా యేన లత్యుసంస్కాార సిద్ధ్యర్థం 
ద్యిత యోపిబోధః కల్ప్యత వ్రితిభానః॥ అని యాద్యం కొవితిసూత స్ట 

శఖురనుందలి చం దకొలాది వ్యాఖాన మ్ములును ద్వంద్వమ్మునకుం ద్రథా 

నమయిన సాహిత్యా మును |బకరణాది కారణ బలవశమ్మున వీడి య 
త్మ చి త్సాహి: త్యాదు-ను సందర్నము కొలంది వివకీంచుకొని సమన్వ 

యించు కొన పలయునని బోధించు చున్న యవి, . 
ర్న న్ నూ, | . (1) అటుండంగాయ బ్యకృతంబు ; వృద్ది వారముల ని ద్వంద 

౨దలి హాణాన సాహి" గ్ nS ల అగ స మందలి థె నావా త్యాల్భామును బ్ దోలునట్టి (స పక వాక్య 

సమాప్ర్మి న్యాయమ నే సూచించెడు మాలాదీనాంచే, త్యాదిజ్ఞపకాది 
కారణము లావో లె సీసూతంమ లోని యమహన్న పుంసకములక్కు అను యగ 



వ్ raf స శ స్ట్ ర్యా లవ్యాః “ర / గుప్త ా ప్య కా? కొసన స్స 

దు ద్వ హ్ ఎను సు ory మును ల తు | ౮ సే 0 జ A క గ్ అభ్య 

న్! రుమును బో న్ స్పంచెడె తై తనన "కొరగా FANT దం ద వాపును సథ . 
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£6 వాల ఇ PF, న నా. 5 అటి జ వ. లో డినచో SE మబ్బుకునుయునుక జరి మ షంకునూవనుక అప రాత 
శ 

నం చామ జో ల p స జ నె 

ము సాొరసారకును లతవ్యముం NW సక 

మహాజ్ఞునులు వేరని ఆఫ్ "మ్మ తాటకా సస “సకల 
న pa 

నిప్మా_రణ.న ఏరిం౭ంనం వణికరించడ  సాంతకయ్యుిసరకు ౯పవతీవు: 
& గ షం ) dye 

కుదురు నే? ఒసేవతే మాను టదమురుటు మే పం... మె; వామ్యూను నున; 

ముకు దుర్భటంబు. ముజియు, ముఖ్యా న 

చుట గోశ్షీ నును గో: దోపి యనవాగూరసమ్ము సవజ౨ఎపిం పుకు 

వంటిది య5 తవు దుర్చం? 

చమా యను సీడిని వా చోఫలోసి సాహాను. కాన్షి హం వమనం 

(దైథాన మమబున సాహి త మ తపప జారు. కనుమూయం గత 

దురు, డ్యంద్భమ్మసి న్ నోటఎలుకుదు చాక్ సాహి త్య్యామ చేదనుఓ 

దంపతులసి చప్వుచు వారిద్దజుకును ఇ: డివి కాలేననుటవంటిదమై స 

సాస్సదంబయ్యెడి, సాహిత్యా "మే లేసదో నయ్యవె దృ ద౦ంవంనామమ్ము 

నకు నెట్లు తగ్నియయుంశుక ముజియ్కుు కొ స్త్రనిహిశ కేస మున ద్య దహం 

డని సాహి త్యాషమును బ౭వాకిందుటనై బత్యుము కుదుువనెడి వున 

వంకా లతల శెక్రచ | వుంమష్ము. బిసా పరాకు యొ క ;-టి మె కారణంబుగాం జా) 

దు. కన్క_నే శ్లో! లత్యుస్యలోకనిన్ష క్యాచ్చా స్తే లింగన్య  దర్శనాళ్ 

అని నృద్ధిస్మూతములోని ద్వంద్వ సాహిత్మ్యామురు. నీరనపజుచుటకు 

(మాలావదీగా. శో, తది జాపకంపును గారణాంతరంబుగా. నీంబడియ* 

జన బ్యా పొణే తూర్య సేనా సన మేకమంగం సంభవశీతిసామర్థ్యా చిన 

సతేేక షరిసమా ప్రి రంగశస్పస్యసిద్దా” అనిద్వఎద్వశ్చ (పాణీతిస్తూతస్థ 

వమూపవపికి. గారణము నువివరించుచున్న ది. 



§é ద్యంద్యో పశ మన ము, 

అట్లులక్యుమ్ముగాక శాస్త్రీయమైన కారణాంత రము ద్భంద్భవొ దులచే 

జెప్పంబడ లేదు. కారణాాతరము లేనందున, అమహాన్న పుంసకములకు, 
అనుద్వంద్భ మ్మున ముఖ్మార్గమైన సాహిత్యముతోం పకమానదు, అం 
దు ననిస్ట్రంబు సంభవిం చెడి. ఒక వేళ గపాతిప పది కాగ స్లింగే, త్యాది స సూ 

(త్రీయద్యందములయందుం బతంజలీ భగవానులు pen మేమును గార 

కాంతేరములు తేకుంక చే ల యమ్యునుసానులమయి దేవద తాదిభోజననా న్యా 

యంబునం పి ల్యెక వాక్య పరినమాపి యంగీకరించి ముఖ్యసాహిత్య 
న్నును కడి యాసూ తే మును సవమన్వయితు మందు చేని యట్లనవ 

అను లమైకచముష్కు. ,లెన మవాష్టలకట్టి యధి కారముత/సంగానిలక్ష 

టెక చతుష్కులె ను తోమషుకైన నునుహ్య మా త్రుబకట్టి స్వాతంత్య్యి 

మెట్ట సంభవించెకి? అథవా, “అమహన్న పు3సకములకు” అను-నో 
టకు ద్భంద్భము రుకొన్నను దగంద్భ వాదు దుకు సిస్టసిద్ధి గలుగనేరదు, 

(1) గోంలినర్షము (2) నన్య్భ్య చః ప్రాచ్యభర కేు (౮- ౨-౧౧౩ . 

స్తూ ఇ త్యొచె స్థం లందు బలీవగ్గ దమ్ములు గోజాతిలోనవే యెనట్లు 

ను, భరతుబు ప్రాచ్య: “లోనీ వాలే యబునట్లును నపుుసకముల 
మహత్తు.లో ని వె యయి చెవతముఅనునుహ న్న పుంస. 

ధ్ 
శస్టములు గాక న పుంసకమున్ని యు నమహాత్తు లేకాన గోబలీవర (2) 

కర్యూము నీద్రిం ప నేరదు, దైవతమ్ము & మిత ము, ఇత్యాదు లొకటి రెండు. 

ప్రాద్య భరతేషు ఇ ఇ తొది సామాన్యవి శవ స్థ అముదుంబ లె నిచ ఏంగూడ | 

లింగభేదరూపమైన కించి జ్యే నమునం జేసిన డ్భంద్భమని తోంచి వైశతము 
కుదురక పోనును, యద్వా య కున యెశ నపుంసక! గవాణమునకు వ్య 
స్థతగలుగు నను శారణంపున నపుంనక శబ్ద మునకు మహాన్న పుంసక్రము 
లన్న య్యముశోనికొన్నను ద్వంద్యనాదులకు లాభంబులేదు (1) దైవ 
ము జగ ద్రకకుండు (జ) మృితము సముడు... ఇ త్యాదులందు (1) జ 
_ గన ము (9 సామ్యము _అన్స ప్ేప మ్య ఎబులగ్నుదై వచు, మతము 
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శబ్బములుబొ £3 బి కేస ణంబుబగువీసికి ని జువగ కము నావంనవచ 
ప లట గ 

జీ స కఠ్శధారయ మత మందా మహాన్న పుంసకములకుం (బ త్యేకవఫి -బేనలి 

దున లోక పయోగదృష్టమ్మగు విశెనణస్థలమంనలి కున 

మువరగ్గ్ణకము బాధీంపక యుండు ద్భంద్భ వాదుల మవమందు నపుంసకం 

బులకు మువరక్ష్మకవిధి మహాన్న పుంసకము లయెడ నే సఫలముగావున లో 

కదృష్టంబగు విశేవణస్థలీయ డువరాకమ్యనుగూశ బాధించి “దృష్టా ంత 

స్యాపితు పుగుహోరంభోనివత౯కోీభవతియనుస్టానివత్చూ తాద్యంత్ టక 

ఆ ళో అంప స అడ న మున వష న ్త్రవ వి 

తావి త్యాది సూత్రస్థ భాష్య కార చనమ్మున పఘువర్షకము విధిగా రా 

వలనసియుండు. కావున ద్వ )ద్వమ్మ నేక విధంబు శా స్రుచూహ్యము 

అర్య అద్య స జట డ్ నా జ 

ను లత్యుదూప్యణును నగుచున్నది. అందు నీస్మూతమున _ద్వంద్వమ్మ 

పార్థకమ్ము: 

య 
కర్శధారయపతు ము. 

ళో న్నే న ౫ చ on" 3 

“సంభ వతీసామానాధి కరే వై యధికరణ్య స్యా న్యాయ్య త్యాత్ ) 

అను కాస్ర్రీయన్యాయంబున ననుహక్తులౌ నపుంసకములకు మువర్ష్శకమ 

గునని కరుధారయార్త మే చెప్పందగు, అమహాతులతొ నపుంసకములక శ్రభారయార్థమే చెప్ప క్ 
నంగా ధనము, వనము._--ఇ త్యాది సంస్కతన పుంసకములే సిద్ధించుం 

అగ క య. ల ల్ని 

గాని వృషభము, నృత ము9 ౮ వాదులు సిద్ధి పవనె౫ ద్భంద్భవాదుల 

యాడేపణము సరిళోసాస్స మగు, తమకున్న లో కానుభ వమ్ముత్రో 

డెవతమ్ము అనులత్యుణును నిండారం గన్ను వెజుచి చూచి దానిసిద్ధి క్రై 

డు 
od 

ద పరుడు షం Co సూ, 

శాస్రుషిస్టంబును గతిపయలత్యు భన్వంబును నగు ద్వం గమ్మున సూత 

సున గారవించుకొన్న. ద్యంద్వవాదులు తమయాయట్లే యనుభవమ్ము 

తోడనే వృషభము, వృకుము9 త్యాదాఎమ్యమ్ముల యెడంగూడ 

నన్నుగహించి కన్ను తఅచి చూచుచు నమహాత్రులె " నపుంసక మ్ముల 

నంగాం బాళశాలలోని వెలుగు సెశము చెప్పెడీ సబ్బంతు, శాన్వయ రతిని 

ఎను నపుసకముల నుకొను= న్యాయంబుగాని 
(0౧ 'జఇలుంగున నమహాత్రులె 



శి 

88 ద్వంద్య్వ్యోపశమన ము, 

యమహత్తులలో నేక దెశమ్ములగు సననవనాదులు న నపుంసక మ్యులనుకా శ 

తృణకరించి శంకించుట మిక్కి") రాసు చ్రువిరుద్ద మును లోక్షవిను పద్ధమ్మున్వు 

నయె్షడు, ఈసూ,తమూన దంందం వాదులు సా నుభౌలతికి విరుదంబుగా. నీ U ర్త వద్ద ఏ ద్ధంబుగా జయుతర్క_వాదమునం'జేనీ “న్లో! స్వానుభూ తొవవిళ్యానే। త తర్క. స్యాప్య 
క్ ల ళా మ శ నన్ ఆః। కథంవా తౌర్కి_కః స్వత 3 నిశ్నృయమాస్పు యాక్ | 

ధ్యా రోహణత ర్క శ శ్న]ద మె త్న త అ భథభానతిస్యాను భూ 

త్య సస ౩ణ| త ర్య తా౦ంమాకుతర్క్య్య తామ్! అను 
వేదోం తపం చదధీ చ డేదీపములోనియో చెం డు 

bh 

కము ఏ నీసందర మున వి కి పచి హోసవు్ను  వొన్తక్సు. 
జో క్ర ము టు ను నిసంగర్భ మున స్పికనచ్చు సము వ్ నము 

చున్నది. లోకములో (1) _బొహ్మాణకవులు (ఓ) త త్రియ సార్యభా 
వాలు (ల వెశ్వేవణి (రత్నములు ఇత్యాకులందు సంఖ్యా నాన్ షు 

డీతః కదిలి “చక్ళనర్హీసార్గభౌమః, _వైగమోవాణి జోవిణిక్” త్ర 
యమరుండు గమముగా (బహ్మా ఎద నదూన ౧ గవిపర్యాయ నులును, క్ష 
తీయ వక్తునందుం (డైకన రి పర్యా కుములను, వెక్యవగ్దుళంకు వణిక్స. 
ర్యాయములును 'జెపుట చేత నే-క్రాక్ష్మ నలు (నొహ్మణులేయగుటయు! 

చన ననలు మే త్రియులేయగుటయు వణిక్కులు వెగ్యులేయగుటయు 
కాస్త్రానుభవ వంకల (బసి్ధమ్యుగాన, (బహ్మణ్బులెన క నం త తీయు 

లన నార్వభా సములు, వెళ్యులెన వ; నగత్నం? సులు అని సొమానాధి -. 

న్ రణ్య మునం (సిద్ధికి ననుకూ అముగా నర్థము సేయుట మంచిదిగాని . 
(బౌవ్మా జతర్చులెన భోజ రాజూదులుగూడం గ వులున్న రదునను, తతి) : 
యతరు (లన యక్సరులోనగ్గు చక వర్తులున్న ౦దునను, వె శ్యెతరులైన /. 

నారద శాదిద్విలు ౫ వర్శకులున్న ౧మను, (ఎ ్హహ్మాణులును గవులును ' 

“భోజ కే త్రియులును సార్భభాయులుకు [ఆగ వైశ్యులును “a 

క్నంభులును చారుడ త్మ అని tan వినక్సీం చుట హోసాన్పక 



<a 
ఛాలవ్యాకరణ గుప్తార్థప ప్రి కాళ్తి కాకర 8 

తులు దైవతము లోనకు నొకిక వున్నను అమహత్తులు ససపుంపవక 

ములు లెక్కకు మాజశిముుకుటను వః పసుస్థ ము ము కాంబటై తదనుకూలముగా 

సావమూ నాధి కరణ్యమ్మున సమున్య యిం. నుకొానుటం సరన ముఇకనుండి సక 

కీ దశ్లానునీయంబగు, 
(a 

యానదమహాత్తు యందును న ఫుంన శశ వి సియగన చిన TTD 

యంశమును (92___8 16] చేకమాకగతో చూచించి కొర్భథారయ 

పక్షము సమ రాంగణ వాక్టమూ _ రగ ర్మ బక కింసయబక్నది ముఖైిచం 

(దునికి నాహ్లాదక త్వ్యమమను, సత్వామ బుద ముఖుముందూ, జం న 

త్వమును విధించి యాళ్లోదళత్య మును. 'కెస్పుదున్న తశ ముఖమంచే 
యాహ్లదకత(ముగాక చం, దునికి సెనడిశమెన మారక రము. చో 

య న్ జ ౧ ౬ య వ్ర 

ధ్య మైనరీతిని నమహత్తుఎయంవు న ప్రుుప క శషమురు విఫెంచి మువ్యుక 

ముం -జెప్పంగా న పుంసకములకు ము వశము నెసర్సి సర్షికముగా వచ్చునని 

బోధ్య మై (దెైవతము, ఇత్యాది మహాన్న పుం సకములును సాధువ్రణాగు 

నన్న యాయంగము (పథమ వ్యాస బున. సృసపణుపంబడియె. మ 
2 ట్ర బు 

టేయు, శా న్ర్రంబునం చెసీయు న్య త్రేనుట కుకసపదా ఫీ ఉనాన కంబెన నర్మ 

ధారయమ్ము, బహు ఏహివోలె నన సదా (సముదాయ (పభధానకం 

నద్వందమ్ముకం కె నంత రంగము కానగర్మధారయం బే సిస్పంశయ 

ముగాంబండితాదరణీయ మ్మెనె ల కొనం దగు. [1] 

కనుక నే “వర్ణోవ గ్లో చేతి సూత స్టభాప్యు మోారీతింగర్శ్మ ధారయమ్ము శే 

కానియానుచుండడి, “ నావయుకో ఏ పతి షే భః! అంగరంగ కర్మధా 

రయః। కాంతరంగతా। స్యవరాశే కర్శథార యాన్యసదానే బహు 
ధారా ధాం లప యలు, వికి ననంప జావ 
(వ్రహ్ః అను నీభామ్యమ్మున బహ్నువిహీవోలె నన్య దార్ధ (సథాన 

కంబుగోన దగింద్భయును నజీకొంప[జీగుః [2] నిపోదస్గపతి రిత్నాదిస్థ 
yn ee శ ఓ 

న ఖీ 

19 + PO 
శో 

ఖ్ a ' 



ళో Ca తో అరా? ఆలో యు. | చా Fre en? "rm 

CT “జ్వంద్యోహో మనమ, 

(. ROE ల 
వజ war Wey cre Cf ముబయంపు( దక్కీ-స వ మాశనమ పకన చుం గర్మధారయస్తార్షు వ డెలీ హా 

వకోమ్ముగక సయ్యదయే 'య్రరత్తతు౫పాప భావర వక "geo En 

"వస్యచ్యాట్టు సబా! | విదూరపోకొతస్థొకే! దక: ప. sg 
రంగత్వచింతనమ్॥ అనిన యావై సోూక్ష రణభూవజఉసొర్ట్ర్య్యూవప క్) స 

రించుక జిని “నమానభ సుటక వత్యేః 3 సన మస వ్ మూత విష 

i చ గల్లి య వ | 29 యక కర్శధార' శశ కి , గ్రవాస్తా గ గర్రం౫ తన ప్రధి మూస తార 

0 
పహోవస్థితిలా౯ాఘ వాన్ని షాదన్థపి' శబువ ప్టన్యతా గ్రస్త నుల్కే | 5 

విశేసవగత? అనిన దర్పణవ్యాఖ్యయుకు" సమాన సభుట చ్ పదా "పభ 

నతేరిబున 'సరకరంగము గాప్టన గర్మథా కయమ్యే అష్ట ౫ 'త్రప్చ 
వోట్ నిశ్చయ్యిపందగిన దం చాటుకున్న, డి] యాట he 

దును “కల్శధారయస్థలేకు సేలోత్సలము ఈ్యాజానభేక "సంపు ంజేశ క 
చాక “ఉక్పలపదానై (పకారస్న త్రచనపమణా! ౯ అకప చవ మో పస్థీసకక 

యాజ యేది క్వ త్ర నత త్పువహా.లక్షణాఏత్తే?. కింకంకర్ళ ధారణ ౪ 
ణా భాపాత్ | నచ ఏమో వన్యస క రజాతి విశే రసః ' డం హలా 

రహా జిపాన భన ఇకివాచ్యము। నిషా వస్య వివ్యాపయు నై స్వత పవకల" 

నాత్ ॥ లాను వేనము ఖ్ఫార్గ స్యాన్య యే కాటమరా కల సోయా వ. . 

ముఖ 'గౌరవతయా2ఒవో; మత్వాదతి” అ : న్యాయసిర్ధ రకము పళ 
బి 

యుకు' “లవణ లేకుడ ముఖ్యాగ్థము గబదిగాన నిపావస్థపత్రి శబ్దము 

ల 
నొద్ద! నర్మవా య మె శా ్ర్రీ య వం ము, నిద్టీశర్మ నా నయ మ ర్ట 

స ద్రాంకముటై వను నిషూముంకు యానో శిల్పా న్ర _విద్యానుః కాంచని రశ 

యాహివపవటయ గాని యస్యా నకం వైర టు 
. Dp న్స్ "లో పహ = ధామ మును ననకిచి నీపూకు వ. న సస ళ్ళు ర్యా 

ne A న్ wd  యాభోచికవిద్యాపుూ ననన వమనం రా లాకు వ్ ఇస 
తశ జ్య £ ” |. శ అల్లా. 

(| Ww రు 
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బాలవ్యాకరణ, గుష్తార్థ పకాశికాపర 91. 

చున్నది. .(టకబిపాదస్థః పతిశ బ్రైహ్లాన్రిఖూదం చ దతంస్థప ఖించేతి కర్మభాయరః 

నతువిష్తాదాగాం్ధనతిమితి. షష్ట తత్పుష SET మ్య రు 'యశ్రాపత్నే 1.
 ఏ 

జై 
యం ar అ .3 7 

తాబ్రాంస్తువిశెసః1.. నిహా దస్యాధ్యయన . ఏధిజ్ఞానాభా వేరై. త మ్యైవవిఖే. 

సృత్శ_హ్లాజ. వక జ్ఞాత తము అని, మోమాంసాన్యాయ్య ప్రకా. 

క 

కట్టంళమ్మురు. రి కప్పిన. న్యాయసిద్ధాంత ముక్తావళ తంథముతో. 

చళ్ల. భభించి కక్షృథారయమ్మునే శిరసావహిరచుచు న్నది. (ర్) నిపా
త 

పశ్యాజవ్యార్నల అను | సూత్రము ఏవరించుచో ఈఏకాజితి, కర్మధారయో. 

వ చ్రిపదార్డి ర్ల ప్రశానక్వే. న్లాంతరుగ త్వాక్! అని శట్లెందు శేఖరమ్మును. 

న. యద్యపికర్మథారయ. బచుఫ్రిహళ్యూ శేశార్డీ భావస్ప, 

నః శధ్రాష్యజహ కానని త్తి రిలిపతే, అవయవవృత్తి (గహస 

హా వ ములయ శన్త్యాబోథాత్కర్మ ధారయజన్య కాబ్దబోధ, 

సామ్య... చేత మూ. బిహు వీహిజన్య కొద్ద. సామ్మగ్యా అన్యప దార్థోప 
గ్గ 

ర్య థల్రాథతక క. బహీర్రంగ తర, బోధ్యమై 6 అని. య్య తత్య. చంద్రకళా. 

న ఇ నృన్యవడార్థ్మపభా నమ్మ బహిరంగ మైన _బ్రహ్ము దహీ 

స్థితిటి ట్రైశ్రత య్లాగురుత్వేన. సామ్మగ్గ్యోల్లాలాఘువ గారవమాదాయ కో 

కంకుష్ట్ణ': "ప్రధాళ్ణహ్తధ్యానమ్మ.. _య్లినకర్మథా
రయ - మంత్రరంగముగాన్న, 

(ఫ్యవ్లాన్స్ షై అను, .వధమ్మునం గర్మ్శధారయ మ
్మె ౩ వాతను. మని శాసించు 

చున్నది. 36): చతు రుప్తోయమితి! | అంతరంగ (శ్వాద్వ
తి౯ా . సరాళ్థమళా 

న్యాశ్చేతిభినట కొని మ్తేతత్య్యూత భాష్యనై.. 'యటమును 
జెప్పెడు. 

ర్వోత్తదాన్నెస్రు. వు ప్రమాణమ్ములనేం (బ్రకృతమ్మునను ద్వంద్వము.... బహూ, 

(వ్రహిహేలైనన్యపద్నాథ్థి, | (సముదాయ) ప్రథానమ్మయి బహిరంగముగా. 

నస పార్ల (సథ ఇన శుయి ' 'యంకరంగమయిన. క్ట ర్మథారయమ్మే.. సరి 

గాస్టేనోమై నందున అవాన్న పుంనక ములకు” అను... "చోటం 

గాడల బండితపరిశ్రావ్యాండై. పరిఢషిల్లుంగాత
 అఖిల (గ్రావ్యామ్మైన -ం యయా 



ga ద్వ ం ద్యో పళ మన ము. 

యనుగ నుమ్ముందలంచుక్ "ని ద్భంద్భ వాదులు నాసూయాక్షర్ష ర వ్యా 

య తానుగనుః కీయ తే” యనుప _కవింకతితినూ తస్థ భాహ్యవచన 

మా నాదరించి యసూయను ద్భంద్య్భము తోం గూడ వీడుచు సంతీసీం 

తురుగాక ఒక వెళ పాణినియమందును, చాలవు నీక రణమ్మునందును ద్వం 

ద్యమ్ములుగ ల య నేకసూ తములగతి యేమందుశేని వినుండు. ఆస్థలము 

లందు ద్యంద్వముగాక 'వేజూకగతి లేనందున దేవవతౌది భోజన న్యా 

యమ్ముపయోగించి (పళ్వెకపరిసమూా స్రిత్రో ద్యంద్భము చెప్పుక్రొనక్రశీ 

రదు గతి యున్నచో నగతిక. తమవలంవీంపంగూడదు, కనుకనే నిపా 
తవవాచ్ , సూత మందును, 'నిపూదస్థపతిం యాజ యేక, అను (శతి 

యందును న నేకసమానమ్ములు (ప్రాప్ప్రంపంగాం గర్మధారయమంకరంగ 
మనివిమర్శించి వ్యాఖ్యాశల చె నిరసావహింపంబడినది . మటణియు, సీసూ 

(ోమునందు గర్మధారయము చప్పి యమహత్ర్తులయందు న పుంసకత్వ 

విఫిపతును' గాక యునలతణపతముంగూడ సమరాంగణ పార్గమూూ ర్తి 

గారు [2 —8—_16] చేశమాతలో నుద్దాటించిరి. అట్లుపార్థమూ రి 

గారు కర్మభారయన్భ ర్ల తితో నుప లమణనుస యన్న ందులకు a మహో 

మహో పాధ్యాయ తా తాసు బృాశాయ శాస్త్రులు గారను చి॥ నీతారా' 

తుశాస్త్రులుగారును నెక్కు డ్నాగహించి (1) తమకర్మధారయార్థము. 

(230 .పుట) (2) ప్యామూార్తి గారి కర్మధారయ (క్రి తమకర్మధాయార్థ 

ము (205 పుట (శ్ర, సార్ధమూర్షి గారు తమకర్మధారయ (275 పుట 

ఇట్టుల నేక సంములు-న( బ్రయోగ “ఎం నేము చుండిరి ఉపలవతణ మనుట 
యు 

ఆకమదోన ళ్. పరా! రౌన రాకున్నది, (పాచీన వ్యాఖ్యాతలు తమ్మ గంథము 

లయందు వన పే లుషాతుణములు వానికి, చిత్తగింపుండు, మివ-ోం . 

' మ. వివరించుచో మనోరమయందు “ లేన తపూణీత్యా 
. a ం (నయా ఎ కం గాని గారం =. కో అన న్యా యంగా శబ్దరగ షగుందు. గ పూణత్యుపల తణం తాల 
Dr 
"i | CU 

ran . 



బి లవ్యాకఠణ గుప్తార్ధపీకాశకాపర 0 

తీ గా నో «2 దాన్ గాద వ ' 
కిండానామితి నలోపసిధైస్మాని తా నిత్య శేశ్చందనిక భో పేవదు 

కా ముం? 
య్ 

జడారహూణమో అని (నౌ యంబడినది, అనంగా “* తా ళాపంజానానో 

షార్ a మ నూ 

అను-నోట “తానితాని అనవుసియుఎడం గా “సనంందనిబహుళ న) 
~~ 

4 
(౬---౧ ౭౦) అను సూ శేమున కిలోపమ్మును నలోపమ్మును గి 

గి “తాత్యా రూపమ మునదని యొజుంగున ది, “నలో పశ్చనసిధ్యతి। అన్న 

తీతేవాశిన్నా తిషధస్థా తా తాపిండానామ్” అని మిద-చోం త్యాదితిసూ 

(త భౌహ్యమున నలోపమి స కుదాహరణముగాను సీంబడీనది. ఇయ్యద్ 

(బె! నీ తా రామస్యామిశాస్తు)లు గారికింగూ శ పబకుణ మని సరినికొ 

నుట య్మబమా ర 

(2) దూరాద్ధూ లేచ! (౮ —-౨-—౮ఠ స్తూ హత మాహి 

సానివచా 'జేవ.. 

(౧-౧౫౬) సీవొలుకితద్వొిప య. , .ఇద సుపలతకుణను!। అవ్య 
న 

ల్లి 

నంత చ్చసంబోధ నమాత్రోపలతణమ్! (మనోర) (8 

యస్య... (శర) (ఉగ న్యనయవవఏ వేతి! ఉపలతణమేతత్ 1 సాని 
థి 8 

వే 

రాబో పీతిబోధ్యం (శ__ర) [5] అ తానునానీక: పూర్ణ [౮-శ ల 

సూ] ర్ముపకరణఇతి!__రోః పూర్వ నేక్యు పలకీణ౨ రు పకరణవిధేయ 

స్య [శ — శె) లు (గంభకర్శల చెం గంకోక్క ములుగా నివి యుసల క 

0 క “2 డి భ్ అ ఛో 
o> 

ణమ్ము గా (గ వాంషం బట & యటశేద్దర కే శే బందు శేఖ రాది వ్యా
ఖ్య 

య ఏదు నోటానగోటు లున్నవి. బ్రయ్యది స్వల్పాంశముగాన (గ్రంథ 

విస్త రభీకిని విరమించద. ఇంకొక మాటు చర్చించెవ (తత్స 21) సూత 

ము మహాత్సుంలింగ నామమున క యుగము విధించుచున్నది గాన, 

నియంత రంగమనియుు నందున మొదట నే యున్వమువచ్చి 6 రాము] 

ఇత్యాదులు కాయగా, నకారాంక ను "కామం చేసీ (89) స్నూతీమున 

మువరగ కము రా నేరనందున “స దంత ములకు మువర్గకమగు” (89] నని 

£3 ' 

| 

యేసూ త్రము వాలుననియు నిీటనహమన్న పుంసక| గహణము “గోత్రో 



- 
న. 
"4 

94. + ద్య 0 ద్యో.ప శ మన ము. es 

ణిత్ (7190) సూూతాదులయందలి గకా రాదులువో లె నవి వృక్షీత్ర, 
ము7గన. నియ్యది మహాత్సుంలింగోత రముల కుపలవణముగాం. బెషి స్పిక్షొన్న 

వలయునసియు నంత రంగ కర్మ భారయవాదులు పార్థమ్యూర్తి గారూ జ్ఞా 

యంగా. దండ్భవాదు లుసల హు ణా వివముత కారణ మాసాత్రములో స్టే 

యుండవలయుంగాని యన్య యుండ శంగూడదని శంకించచెదరు.. " త్రియ్యది, 

మిక్కిలి యద్భాతమ్ము, (1) “పత్యభివా దె శరా న (లాలా న్నా ఎలి 

అను-నోట వధీతీభ వెత్య స్యా ప్వుపలతణమ్, తని - శేఖ రమునఃఃః “ట్ర్రాయతు 

బడిన యుసలత్ఆవబమనకు “ఆయుష్మాన్ భవసామ్యేతి. ఎ వాచోర్థవ్మిపో 

భివాదనే. ఇతివుసూ_ సై అని మనుస్మృతి కారణమని : / విషమి బాయ 

చున్నది, (2 “అప్ఫక్క ఏ కాల్ (వత్యయః” (౧౨. రణ అను 

సూ తమునొద్ద శేఖరము “అప్పుకు. ఇతిపుంన్న్వ.. _మవివషీతమ్ని అన్ని 
(వాయుటకుం "రణము హాల్ జాబ్ భ్యో-ది న్లూదితి. (ఇంా9- ల 

స్ప్మూతాోంతెరము లస . “అస్నక ౦హల్ .అను నశ్చుంస సక పయో నె 

కారణమని, పక్కా శంచుచున్నది, [కి] “శత ందా "యతి! నా 
మల్ హారి తినిః వ. 'ేగినావస్యయం నిసెధక. సూగ్రే, శొర్గమ్వు; 

న. త్తే బ్ర ఇట గాదక్ష క ఖురమందు అశేన్క, రిస్తూ క్రమ, నాధ. 
ణక్యాప దవూాన క్ష కార్గము నుగూడనుప . లకృణముగా, గ్రహించుటకు. 

అంశంహోరతి, సళ ఇద ై యోనష్లు కారణమని. వెప్పంబడియ్యె 5): 

“అను తాఘిశ్యతై ఉస్ద)వాణమో క, రంత స్యా ప్యుపలత్ణమ్,: సర్వ తగ, 

దోతోరితి నూ. సవన విథానాత్ ౫. యని _యనుతాం క్తియ్యా 

మితి. న నన్నయ ఖ్ ట్టు స్తూ త్ర ములోని యుత. కరమున. నోత్యమునుగ్గ కన 

నుకలక్షతముగా. గహీంచుట్ల, సర్వత వ బిహారి. య్య 

శా కష్టముల, -న్నహ్వావళ్యష్యు గరతమసి (యహ కల్? వును 
ఖీ 



చాలహ్యాశర 3 నుప్తార్థష పి కాస్త “కొపర రం 

'వ్రామయుకినది (త్న మజియు, “ఈదు తా ఇద్య బేవకృత హస్యాః ఇత్య 
'న్యకరో పలయణ త్యోత్  ఊశా రాతకూపాణి ఉశా కాంచేస -పవద్ నై 

యాని” అని ఈ మాళశారమ్యూతమునతే. కంర ర్య శకారిమెన యీోస హూతేము 

సర్వదీర్హపలవణమని (యహోోే] (8087 మంచే ఘూపంపంబడి యె. 1 7] 

సమానల్తతి। “వ్వత్వ మా త్రేపలతణనే న్ సమర్థః పద: ధికిశ్య తే పదముద్దిశ్య 
చ Be స సనగ తం Wy. జాం నా PD యో విధియతె సమాసావెః' సనమక్షః విగిపావా ౩ గిన్టాఖిథా నే వ. 

(ల 

న్యక్లా సాధు, రితిస్తూ తార్టన్య. భాహ్యార్జాఖాత్ ౫ అని నమానేఖలు ఫి 
వైషావేతి కారిక యంవవీ సమాసపదము' కై తాని సన ల త్తు: నులు 

కము. (గహించుటకు' భాహ్య కారక తస్టూాంరష్ట నమ్మ న్న్యూతా 

స్తై 

రుం. కారణవకోని నైయమాకగరణభా నణసార మంకు జెప్పంబ కియె, 

క. ఇట్టుపలకుతణా కక్ ములకు: గారణమ్ముణు (క ప్రదేశాంతరస్థ 

ములే పెక్కుులు | గుంథాంకరయు). యందుంక:గా. నేక పకచ్చేకము 

లోని :(21) స సూత శనుందల. మహా కుంబ గ (గ్రహణయు శ (89) సూత 

ములోన్ 'యమహాన్నపు సక గహన మనానశ్యక ఘు గాన నవివ పీత 

వము” మహాక్సుంలింగ' భిర్నములై ర. యువంత నుకుఏ య్యని యుప 

థణ' వోనుట' గ్రధకర్క "దోషమేమో! తెలియకున్నది. అనేకసమాస 

పొపియున్న-వో నంశేరంగమ్మని కర్మధారయమే ప్రాచీమంచే కిరసావ 

హింపంబడినందున్న సిటన న్య ఎద్య (సముభాము) (పథా $4 మె సఎహిారం' 

గమెన 'ద్వరద్వుమ్మును నలంగేంటి నక్కర్యథా నుమ నాదరిం. చుచు 

(ly: 'అముహోప్తుంయ కు" స నపు న కశ్యప స ఇను ‘2: “లేక యు 

పలవతజప షమమునుగాద్'' గ్రహించుట వ ప్రద యమనందగు. ఒకవేళ దేవ 

దశ్తోొది ఫోటకన్నా: య యువ 'భాన్యకా ా కులు Wr సకహారమా "యే 

కసూ తృొముుయంగు "జ్ తెస్ననర వను సు సచేంక ను గర్తంతేర . సక 

wh mw 3 



96 ద్వ్యందో్యోపశమన ము, 

యుపయోగింతువుని ద్వంద్వ వాదులంమ చేసి యట్లు మున,వో స్వేచ్నగా 

భోజనన్యాయ ముసయోగింతుగుగాక ! బగ సు బ్బానాయ శాస్తు 
వో 925 చ నే జ oy కీరా, / గారుగాని యాంధ్యసాహిత్య పరి సత్సతి కాధిపతులుగాని వ్ర్రీలింస్న 

మునకు శ్రువాచక వమునంగాడదని యభిప్రాయము 'త్పౌలేను. బ్ర 

వచి. నీ, రామస్వామి శాస్త్ర)లు గారు మాకశ9ము “మిన్నే.ు...అమ 

హతి యనుట యజ్ఞానవిలనిత మని యంకను పెనగులాడెదరు, (ఆం, 
జవ అల య. | అధ స వాం తలు వ్ లం నాాప£11 పు) అట్రమున వో. *ధ రావం గపటలాన్రాఎతే ము మిన్నేరు 

రూపంతూభయేతిసూ కణ సమంజసమితిక్టేయమ్”' అని 3ముభయవిధ 
మహతినామితిసూత ఏం బుననమహతిరు న్నేటివిశే ససణమునకు ము వర్తకము 

పయోంతరముననగు ననుచున్న యహాోబలపండితుని కే చమౌయజ్షాన వినీ 

రమ్ము చెంద. గంధమన్భణుంచుకొని మాటాడినను వాగుగనుంకు శు, 
అయినను చినింగూర్చి పార్ధమూర్తి గా శే ముుకను వా)యం%లకు నొ 

ఆగ ఉల ఇల Sa దో వై ఇన గ్న పా కాప్రశంస యే ర్ట ఈద్వంద్వ యుద్ధ పఇమన మనువ స్ట్సము బ్ర మహో 

మహోేపాధ్యాయ తాతాసుబ్బారాయశాస్తులుగాశే వోసిరి యనగా 
నాకు మిక్కిలి సంశయమ్ముగానున్న ది. దీనియందు న నేకమౌన శా స్రీ 
యాంశము లే కాకుండ “దుర్యో ఫ నాజుక౯ానుబుళ్రీకృస్థసహాయమును గోరి 
వచ్చిరి” యనునట్టి బహుప్రు ళూదయుక్త వాక్యములు గనంబకు. దం 

డ్యాదిని బూజ్యవాచకముండవలయు. వ్యాకరణ శాస్ర మందు యుధిస్టి 

రుండును నజుకానుంనును నుండగా ద్వఎద్వమ్మున నాదిపదమధిష్టింప. 

నహుకా "లెవ్వరని విమ! గించి _ఇద్భపుక , త్వాద్విహ్లోరం శత్వాచ్చూర 
త్వాద్వ్యాఅభ్యహి౯ తత్వము నేప నీ తత; ః లేననియమన్పిధ్యతీతిభావః అను. 

చుం బూజ్యతలో ధర్మ రాజునకు దీసిపోండని యుంచి ధర్మ రాజు పెద్ద " 

'వాండుగాన (తు శ్చెతివార్తి కమున మొదట నుండదగిన వాండనిభావ్య 
నౌన్నోర్టుము న్యాభ్యాతలు నిశ్సయించి “యుధిష్మిరాడ్డ నా) అని! 



ద్యందో్యోపశమన ము. 97 

పూజ్యాండైన ధర్మరాజు నెక నే మిుతవిచారణ  జనముగలళా శ్యాస్తుటు నాలు 

ద్యంద్భములో నజు౯ాని నావలకు దొసి దుర్యోధనుని నాదిపీక మెక్కిిం 

చీరి, ఒకవేళ నజు౯ానుండు పాగ్గమూర్తియే కానం బకృత వైరముతో 

నటులు వేసీ యా య పార్థమూ ర్థినేయాదిని నాదరించిరి కాంబోలుమజియు 

శాస్తూలుగారికి క్రిం బూజ్య తా పకరణమున ననిత్యత్వ బుద్ధియుశ ఎ చేమో! 

అట్టిది వారికి సహాజమెనమెడ దానికి నేనేవియున నంజోలనుగాని “సర్వ 

ఏవస్తుక స్పావాస మనిచ్చతా  విభిషావ క్షవ్యః। అనినయగ్నీ డితిసూ 

తిస్థ భామ్యస్మును శాస్త్ర త్యాగ స్పాహసంతేన శాస్ర్రుమత్యజతా 

భియు క్రన్మరణాత్సర్వ వ్లుతోవిభాహావిధేయఇత్యర్థః అనిన కైయటమ్మును 

దృస్టాంత మై మిక్కి_లివికోధించు నేమో గదా!!! Wy: కృష్ణసాహాయ్య” 

మనుట యుక్త ము. ఏమేమో తప్పులెన్నినాండనని య్మా గహాంపక్ష 

స్వధ ర్మాదులందు మధ్య మతము వహించినా రాయణనామక్భు ముళ్ల 

మునవీడని నరుండనైననన్ను శాస్తులుగారుమన్నింతురుగాక! ఓసుదీవు 

ణులా రా! పూర్యోక్న లోక వేద శ్యాస్రుములయందు నన్యపదార్ధ పథాన 

త్యాదులుగల బహు ప్రీహ్యాదినృత్తులకును స్యపద్యా ప్రధానత్యముగల 

కర్మభారయ వృత్తి కిని (బౌ క్తియున్న చో? గర్శ్భధారయ ముక రంగ మని 

నీరసావహింపం బడినది, చేంటికి నట్టి పూబ్యవృత్తి నిరసీంపం బజెనేని 

యన్యపదార్థ ప్రధానుల కియ్యది కాలముగాసి స్వపదాస్థ (పధానులకు 

ేచూత9మును గాలముగాదని యెంతయు జింతనొంటెద! ఇట్టేతత్యరమప. 

వృత్తి కర్మధారయంజును త్మొన్ర్రంబున నేంచంజాలినపారుషవృత్తి 

పండితేందుం జేడ నైననుండునేమోా చూడంగో రెద. 

: (ఓ. న వ్యాసముట్టమ్యు) 

(నశేవము 
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98 బో ల వ్యాక ర ద్ /పుప్తార్దహి కాన్ని కాపహద 

(కొంత కాలము నిరీశంచి దర్గంద్య వాదుల వ్యాస సుం లోని (సమా 

ములుతిరిగి పకటింపంబడు.) 

ఇట్లుసుధీనుణివిభే యుండు ( 

కల్లూరి వేంకట రామశాస్త్రి | 

17_7..1917 

చేరికాశినాధ శా స్టు)లుగాగి యఖ పాయము, 

అవ్నాకరణ ఉపవా "ట్రా వ్యాక రణ పట / కాలిక 

(ఈ 11-7-1917 సంర ముస వ విలుఉీ- 18-25 తేదులందును మెయి 

ల తేది యందును వా రస సఘుర్టు రహో కర చతు సయంబుతో వెల్వడి, 
అల్లో జర "ఈ సాని (బ్రవ్మాశ్రీమహానుపో పాధ్యాయ తాతాసుబ్బారాయశాత్త్రి (ప్రముఖ 

విరచిత ద్వంద్యయుద్గో పశమన వ్యాసంబును దలమున్క_ లొందించి య 

డుగంటించు బిహ్మాీ కల్లూరి వేంకట రామళ్ళా స్త్రీ (పణితము దిత 

ద్గందోోపశ మన వ్యా సంబును బరికిం చిన కూలంకవ, పాండితీధురంథర (బై 

హృ శీ చేరికాశీనాధ శాస్తూల వారిచే నొసంగబడిన యఖ ప్రాయము 

ద్వందోోపశమనమందలి శా స్త్రీయవ త్రీ 

విబుధేం దులా రా | 

“అమహన్న పుంసకములకు న 'దంతములకు మువర్షకంబగు” నను 

బాలవ్యాకరణ సూ తనులోని యనువాన్న షై పుంసకళబ్దము ద్వంద్వము 

గాం జెప్పందగినదియా చేక్ష నయముగ నంగీకరింప దగినది యా? 

యని యాలోచింప పవలసియున్ని, £ నటం గర్మధారయమె కొతజ్ల - 

లేక విరసావహా౨పందగి యు౨ంను, క ,థధారయమే ఎమ్యనంస్కా_రకిద్ది' - 

నిర్వాహక మై వెలయు నముండెని, న్య వ్యప యాస ము బహీరంగము యి 

ష్ "శ్రుమాక్షమునకు దూర వనతికా య'సచున్నందున దూణజిందగినది. 
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జగ్మ్దతుకుండు దైవము నొొమ్యుండు మి కేతు ఆయండు [గురువు] (డాభా 

నుండు (మం; &ి శూ, దాంతరూడు ఇకాడ, సయూగుబులు డ్ డు (మంట) శూ రాక తాల కనూగయిలు. ద్వంద్వ 
సమాసమున సిద్ధింప నెరవు. కానంబం ఆ 'దరశయము క దు. కర్మభథార 

[రువ త్రి పూర్వ క్షపయోగపుులమున సాధకంబుగానం బడిత రి 

గాహూంవుయినది. అందున | బహు, ౫” కలూరెేంకటా- “'మశాసు)లగాకఠి 
US Ug “mn గు 
చేత రచియింపంబడిన గుప్తార్టపకాశిక యందు. నిర్వచన శోయంబడు 

కర్మధారయార్థను సర్వపిధంబుల నరసరిబగు, 

ఖా 
ఇద మేవసర్యరమణయం సిర్ట్టుమిక్ (పతిశ్ళణాతి చేర్యుపనా'మక 

కాళీనాధవిద్యత్క-వీం దః 26-6-1927 

కోవిదవర్యులా రా! వ్యాకరణాది శాస్ర్రములందలి పాండితీచండి 

మంబున ఏద్వత్స దంబునకునుం నుభయభా పాసర్వంకషసాహీళ్ కవితా 

కాశల్యంబులం జేసి కపీం దశబ్దంబునకును నహుకాలెన గాశీనాధశాస్తు ల 

వారి. యాయభ పాయమ.ను జూచితిరిగదా!! ఇట్ల (పతిభావంతులగు 

పండితరత్నంబులకు వాద తారత మ్యంబు తెలియన గుంగాని యురులకుం 

బరమార్థంబెట్లు శలియంగలదు ఒక నేళ నట్టి 'తారతమ్యపరిశీలనా 

పాటవము పండితులలో. గొందజకున్నను జాలమందికి( బర్మశేయన్న 

వానగుణమ్ము గగనకుసుమాయ  మానంబగుచున్న యది. తత్పచుపరి 

చ్చెదంబున విశ క్ష ర్నాదులకు శ్రుతీ §౦ంబునుః 

గంధ రాదులకు గీ బత్టంబును నతిదేకింసయబుడ లేదే? అక్ష పకృతసూ త్ర 

మున గీర్వాణభాపలోం బుంలింగముంగు నృహభః నృత? ఇత్యాదలని 

మిత-మయి యావదమహాత్తులకును న ంపుంసకతగమునతి దెతించి మువర్ల 

కము .విధింపయుడు చున్న యది. “ముఖుచం దుసకు సాహ్ణోాదకత్వ” ముగు 
కు 

/ ॥/ జం 2 జో జా Ey ay లో యాని x" 

నన్న, వాక్యమున ముఖము సరద! (దత్టమళ డసీంశ యు స్రోదకత్వ 
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మును విధించు-వోం జందునకు నాహోదకళ(ము లోకసిద్ధంబనియు, నట్టి 

గుణంబు ముఖమందు నారోపింపయడు చున్న దనియుందోంచుచున్న ట్లు 
(పక్ఫెతక ర్మధారయ సమాసమందుంగూడ నపుంసకములకు మువర్షక 

ములోక న్యాయసిద్ధంబుగ 'న "పేఆవిధి సూ తమక్క-_అ లేదనియు నట్టి 

మువర్షకముసం స్కృృతభాపులోం. బులింగములగు వృత వృషభాదిశ్వు 

ములకు సీభావనునతిదేశమూలకమగుచున్న దనియు స్పస్ట్రృపడుచుండె 

ఈసూ | తమున నపురంనకములకు మువ రకము గమ్యమానమయి వేజ 

సాతాత్తుగా విధిస్తూ తము "లేనందున “అన్యశ్నా దః ఛూ దాంత రమ్ 

మయూరవ్యంస కాది త్యాత్సమానః 8” బెనుదాహారింపంబడిన నపుంనళ 

శూ చాంత రాది శబ్బములకం జెలుంగున మువ్మూకమురాకలోక పయో 

గానుసారమున  డుజ్వర్ల్ణంబుగలి గడు. పిల్యేకముగా ద్వందగవాదుల 
మళమందు నపుంసకములకు మువర్షకము విధింపంబడుచున్న యెడో దృ 

ప్రాంత స్యాపితు పురుపషూరంభోనివత౯ళోభవతి యను స్థ నివత్చూతా 

ద్యంతె'టకి తావి త్యాది స్తూ త్రస్థభావ్యంబున [1] శూ డాంతరము 

[ఛూ దాంతరుండు (2) తీర్ణము (దిర్ధండు) [8] సామ్యాము (సౌమ్యుడు) 

మతము (ఓ) అధిక మౌ (అ ధికుడౌ) పండితే రత్న ము__9్వ తాదిక్ష 

ముగా డువ ర్లకాంతేములగున చీకొలోక్ర దృష్టాప యోగం బులు మువరళ రకం 

బుతోే (భష్ట్మ్య్రప్రయోగములు గా వలసీవచ్చును. కానంగర్మథారయమమే 

బహిర్భూత నముదొయ (పథానవుయిన ద్వంద్యముకం కు నంతరంగవు 

యినందున శాస్త్రీయ ము నుసకలలత్వ్యునిర్యా వహాకమును © 
న గుచున్నయ ది శ 

(ిప్రీలింగపదమన్న యర్గమందు త్రీ వొచకశబ్దము వ_క్టిల్లున 

__ న్నందులకు భ'వ్యశై యట శేఖరాద్యగంథములే కాకుండ, 279 ,817, 
. 820, ఫారటలయందు నహోబలపండితియంబును (బమాణములుగా సమ 

నాంగణ, పార్థమూ క్రిగారిచేత ది9 ఫిబవరి 1916, ది ఆగస్టు 1916 
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సం॥ర పు చేశ మాత పత్రికలయందుం జూపంబడినవి, “సరస్వ త్యాతుమిన్నే 

అుకివజటావాసిని ఇత్యుదాహృతం త్మతనకేవలం ్రీసమత్వం. కింతు 

్రేనాచకత్వమవ్యాహత మే వేతితదూపమవిసాభ్వేవ” యని 8203పా 

రటఅహో) స్త్రీలింగమన్న యర్గమందు శ్ర్రీవాచకము వరి  ంచుననుటకు 

నుదాహరింపబడంగా ద్వంద్వనాదులు, మన్నే యకాడమవాలియని యే 

యహోేబలపండితుని 'తాత్సర్యమనియు. అమహకియనుట యజ్ఞానవిలసి, 

తమనియుః భాద) పదమాసాశ్వయుజమాసాంథ్య సాహిత్యపరిపత్పతిక 

యందు (241ప్రు శా స్త్రమర్యాదలు మాజీ విచ్చలవిడిగా ననర్భమైన 

యర్థములు [వాయందొడంగిరి. (ఆపత్మ_లేనాస్టి మర్యాదా” అను 

లోకో క్రిగలదుగదా!। మిన్నే అమహాలియనుట యజ్ఞానవిలసితే మే యయి 

నచో ధరాపరాగపటలా (కాంతంబు మిన్నేజు రూపంతూభయితి 

సూతిణ సమంజసవమతిజ్టేయమ్స్ అనియహోబలపండితుంజే యమహా 

త్రియెన మిన్నే టివిశేషణము 6ఉఛభయవిధ మమహతీనామ్మ్ అను సూ 

(తేమున మువవర్ణ కాంతేముగా వికల్పమున నగునని యుద్దోమించుచుం 

టవెత, నట్టిపూజ్యనశే యాయజ్ఞాన ఏలనితంబు చెందుచుండుగందా! 

ఆహో వమా! యా యాయజ్ఞ్ఞనవిలసిత్నేప పభావము!! కోవిదవర్యులారా! తీ 

వాచక ద్భంద్వార్థ నిర్వాహకుల స్మ త్రికలయందు నాత్మస్తుకి పరనిందల 

యుక్తులుదక్క_ బహ్మ్రీ ) ఆ తాసు బ్బారాయశాత్రి (పణేత ద్వంద్వ 

యుద్ధ స 'సనంబున కు ఖఎడనంబుగా. బెగనంబజీచిన దేశమాతేష తిక 

శేదులందు 'వెల్వడిన (బ్రహ్మ శీ కల్లూరి వేంక ట రామశాస్త్రి కృతద్వ 

ద్యోపశ మన వ్యాసంబునకు సమా థధానయుక్తు లెపియుంగాన రావు! 

కావున సదు త్తరం బీ-బడునేమో! కొంత కాలము నిరీకీంచి సమరాం 

గణపార్థమూ | ర్తి నామముస్తార్థకంబగునటులు, ర-చచింపంబడిన సమ రాంగ 

ణా ఫార్గమూ రీయమ్మును (1) ద్వంద పశేమనంబును (2) బు_సకరూ 

పంబునో మ్ముదింపించి గుప్పార్గ కానికకుం3 చేర్చి పండిత పపంచమునం 
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జ్ర)కటింపంబడును. అవసరవుని వూకుంపోం చునపుడెల్లను మాక్సు. 

బంపంజడు పండితాభి పాయంబులు స తా ర దశకానంబున్నకె ష త్రీక్రల 

యందు బక టిం చెదము, కాశీనాొథ శా స్త్రులవారు పరిపంధిపండిత గజపం 

చాస్యమూర్తు లేకా కుండ నాొమంబున సైతము పంవాస్యమూర్తులుగాన 

వారియభి పాయ్యబు మొదటంబిచురము నేయంబడియె. 

(కృత పృకరణంబు నకుందగిన శార్టూలవి కిడితవృత తము |'జేజ్రీ, 

యాదమహాన్న పుంనకప దంద్వ ద్వేనదుర్షోపిణా! త్య కృంసిర్మిత కర్మధా 

రయసమాసా గ్టేన సత్సమ్మతమ। ్రీలంగాక్టవశ ఇషదూాడఢడినరణ్రోొ . త్ర్రువా 

చ కాఖ్యంపదం। శొప్ర్రుజ్ఞస్సక రః సమాహితత యా శఘా పదర్శిపా. 

స్ను తాత్॥ 

ఇట్లు బుభేరద్రవిభేయుండ 
(పలివొదిభ యంక రము రాఘవాచార్యులు, 

బాలవ్యాకరణ గుప్తార పకాశిక 
రు 

6__2__1928 

4 
కర్మధారయ జయ (శ్రీ భేరీ భాంకరణము. 

గీతిః! సత్క_ర్మథధారయజయ! - 

 ుశీభూరంభాం కృతిజబాయ తత్ | 

అవమహన్న పుంసకపదా। 

_'దృష్వాసౌద్వంద్వవృత్తిర సృ్వమగాత్ | 

వరాలు 

ల: న వారు. స 1917 సం[రము. ఫిబ్రవరి నలలో వెలువడిన నెలసం॥ర భ్యాదప. 
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దాశ్యజయుమాసాంధ  సాహిత్యపరిపుతృత్తి కలో ద్వంద్యయుద్థి" వశ 

మనమను వేరంబరయగ నొక ప్య్వాసమ్మును దగ్టంవ్వ నాధకమ్ము గాన 

టించుచున్న దానిని లిఖంపంగాం బిమ్మట నేను దేశమాత క్రికలో. నా 

లుగు వ్యాసభుట్టములుగా విభజించి సమాభానము బిచ్చు చు మెయి లై 

ఎస ఘటాంతవ..న6 | బతెఛటులు నా నానిన, గంధముె తేది చతుర్ధ వ్యాస ఘట్టాంతెవి.న6 (బతభటులు నాా “[గంథమువై 

 ఛచేమి లిఖంతురోకొంత కాలము బదికీ ౧ చదవిన న శేషముగా నూరకుం 

డ్ఫి, అట్లు. మెమొనెల 9 తెడి న నుపరమిం చన న్యాస బున కు సిప్పటికి 

(20-11) జరుగుచున్న నవమ నూసమ్మున ననా నీజనవరి 

నెలలో వెలువడిన పింగళ సం॥ర భా సదాశయు జమాసాణ్యధ సాహ 

త్య పరివత్స తి )కలోం (బతి (పసననముగా (బ్రహ్మా, శ్రీ సుబ్బాశా నాయ నొ 

స్త్రులవారి న్యాసము వీపకేకాదయమయి భూపతనఎ2ఒు నొందినది, ఇంత 

యతిదీర్భ కాలము తడవయినను దగిన సమాః ధాన హౌతునులుతో౭పక్క 

యె్లైట్లో దీర్హాలోచనతో చేనిపోని సూతమ్ము పన్ని నిడుడగాంగ నొ 

నర్సంబుజేన యీవట్టైదుర్చం స్థూలకాయ వ్యాసంపు గుట్టును సిట్ట కా 

లాతి (క మణ దోపమునం చేసి బుద్ధిమంకు లూహింవుచేహమాయనగ యు 

లికిపడి మనంబున సంకోచించుచు సుబ్బా రాయశాస్త్రులుగారు తాద్భశ 

దోషమ్మును (గ్రమ్ముకొనుటనై “నావ్యాసమును వారిప్యానమును' సా 

వథానముగంజిత్నే గంటి న యెడల, వారియా వెప ములు నావ్యాసమున 

క్కుదగుల లేదనియుల, దగిలినట్లు తోం నవాొవికి నావ్యాసమునంచే స 

మాధానములున్న వనియు, విమర్శకులగు ౩ పండితులకు స్ఫురిం మను కా, 

వున. నేను -వీేజటుగ నమా ధానము వాయనక్క-ట లేదనునది' మొడటి. 

కారణము, ఇ త్యాదికముగా మూకు చా త్యాభాసలు పకటించిరి గ 

తించిన జ్మూలె 11 తేదిని. నుభ యభాషపాపాండత్య చండిమోస్టండులగు. 

చీర. -శాశీనాధ ఇాస్త్రులవారు నానాదంబునకు నామోదంబుగా నిచ్చిన. 

యభి ప్తాయంబును యబ బచురము చేసిన (ప్రతివాది. భయంకర రాఘనావా. 
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ర్యవర్యుల వాక్యశేలియె తిరిగియోవ్యాసమును [వాయ (గాః దమ్మును 

(బోత్సహింపం "జేసెననియు శాస్త్రూలుగారు నిక్కము దాంపనేలయని 

వక్కా-ణించుచు న్నారు. అట్టి (పో త్సాహోత్ప త్తి కాలంబున నిప్పటికి' 

జర-కాలంబయినదిగణా!! ఎంతో చిరకాల మాలోచించి యాలోచించి 

ఇాస్త్రులవారు సీరసం బైన యీవ్యాసమ్మును నారసంబుగాం జూపుట 

శై తమ: యావచ్చక్తి యు భారవోసీరిగాని తుట్టతుదకు నియ్యది దన 

వేడికాయవాటమును 'జెప్పగ చెప్పచుండెడు. హేౌమదుగ్గకంబను నామ 

మా త్రంబునమధురమ్మగు మేడికాయ యేటికి మేటికాయ యయ్యెడు! 

కాన నది యుక్కంబ, ఈనాదముతో ద్య్వంద్వముగాంగ నుండిన శ్రీవా 

చక వివాదంబు తేన నామమున కుం దగునట్లు శుర్ధాంత రంగము నొం 

దినది ఇంక దంద్భవాదములో నిప్కా-రణముగా “నే తెంచివంచింప! 

జూచిన బ్రహ్మశ్రీ సుబ్బారాయ శాస్త్రులవారు 'బాల్యాదిగాయ దమగక్షటు 

చెడు విద్యయంత యు నుపయోగించి వంకలంగన ౦బజుచుచు రణరంగం 

బున నుహాభూరులువో లె సెల్ఫి నప
డగ పడిపోకుండ నిలంబెట్టుదమిని 

యుంచిరిగాని యయ్యది యన్యభథాయయ్యె, ద్వంద్వ మవలంబించినచో 

మోందు మిక్కిలి దోషములు సైతము దొరళొనుచున్నవి. అందున ని 

దియే కడసారి యని మళ్లుమొగంబువెట్టుచుం గొంచెము “నృటాటో 

పోభయంకరః అను వచనమ్మును మాతకు సార్ధక పజుచుచున్నా 

రు సుబ్బారాయ శాస్తుులవారు తమ'ేరు (పతిస్థలకుం దగునట్టా మొ 

తము న,టాటోపము చేయుటయు సహజముగాని యది వింతగాదు, 

సుధిమణులా రా! పూ రార వ్యాసంబులందుం (బతీభటుల స్వవచన 

వ్యాఘాతంబులును బునరుక్తి దోవమ్ములును చెలియుట్యకై వారి వివాద 

సారాంశేములతో నుండిన సమరాంగణ పార్థమూర్తీయ ద్భందోగ్టప 

శమన వ్యాసంబులు ము దింపంబడు చున్నవి. కా
న బునరుక్త్యూది దోషం, 

"బులతో నిండిన శొస్తలవారి యావ్యానమ్మును నిపుడు సాలీపులా క 



ద్వందో్యో పశమన ము, నేక 

న్యాయఎబున నే ముందుక మెరి కొని దీసి పస బయ స్ చెడ నుగాక! అవ 

సరమనితోంచు నెసెయెడలను విపులంజైన వివరణము స్ప కాలము 
వె 

లో 'వెల్బడు మైవ్యాసముల (పకటన కాలంబున నచ్చొక్తించి (పకటిం 

చెద. కాన నవధరింపుండుం 

1) ప్రతిభటులశంక: __“ఈపిథమ వ్యాసఘట్రమున నాకొక 

సంచేహాము పొడముచున్న ది, చాలవ్యాశ శణమందలిడు జ్బువర్లక ప్రభా? 

యశ్ సూ ఏ9ములోని పులవీంగ నపుంసక లింగశబ్దములు శ్వా స్రీయలి౨ 

'తాత్సర్యమున వాడంబడినవని ఏరు తలంచెదరా? లేక లొకికలింగతా 

త్సర్భమున వెడంబడినవసి తలంచెదరాళొ యని సుబ్బారాయక్యా స్తుల 

వారు బాలవ్యాకరణకర్త యభి ప్రాయము మెసూ తములలో బౌాక్రిక్ష 

లింగమునియా? లేక శా స్రీయలింగమనియాళి యని శెండు పతుములు 

గా నెక్తుకొని శంకించుచున్నారు ఇట్టిశ క చేత వీరు డుజీరధి హూ కమును 

మునర్లకవిధిసూ త మును బాగుగా బ౭లీలవించిరో లేవోయని నాకు 

సంశయ ముప్పతిల్లుచున్నది, అందమైన యీాశంకచందమెట్టిదో తెలి 

యంగా నీసూ తము యస్ధమును నించుక చర్చించి చూపెద, 

చాల, తత్సమ, సూ, 22 పులింగమగు మవాద్యాచకమునకు 
డుజ్దగు, ఇట మిత ము, దెవత ము---ఇత్వాది మహూన్న ఫుంసకములను 

దప్పించుట్నకై పులింగశబ్దంబును వృషభము. (నృపభళ మేషము (మే. 
వః) ఇ త్యాదన్యమహత్తు లింగమును (తీర్య గ్వజంతువుబను) దప్పించుట 

క ఎకె మహాత్సదంబును (గహింపంబడినవి, వు డుజ్బభాయకసూ తములోం 

బులింగ శబ్బమునే శా స్రీయస పుంస ,ప్రంబును మహతృదంబు చేందిశ్వన్పంబంధి 

భిన్నసురాసురాది నిష్ట పుంస స్త్యంబు నుభయంబును నుభయపదంబులచే 

తంజెప్పర౦బడినప్ డుజ్విధాయకసూ త ములోని పులింగ మహాదృదంబు లుభ 

' యంబుచేతను శా శ్రీయల "కక పుంన్య ర్రబు ఖుభయంబును (గ్రమంజుగా 

(గ్రహించు సావశ్యకతే స్పష్టపడుచుండ, శాస్త్రులవారి కీసూత ములోని. 

14 
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పులింగళబమున ర్ నము శ్రా ప్రీయలింగమోా! "లేక ల”కికలింగచాా! 

తెలియక సందేహూవుగా నున్న దయంట, గోవును వృష భంబును గాని. 

రమ్ము---అని మతం ఘు మైతునతోం జెప్పిన వాక్యములో గోథబంబు. 

నకు య్రీగవ్యుం బుంగ వంపును నర్గముండిననుు, పుంగవంబును బోధి 

చువృపభశబ్దమి వాక్యంబున నుంటం చేసీ గోళబ్దమ్మున కిట శ్రీగఏయే 

. యస్థమగుంగాని యిదియా€ తేక యదియా యనిన 'యేుశంకయు. 

బొఢమదుగదా! అశ్లే పకృతేసూతమందును లౌక్రికపులిగవిచేషమ్సు. 

నుబోధించుమహచ్చబ్దముండుటం నేనీ పుంలింగశబ్దమునక ర్థము శాస్త్రీ 

యలింగ మే యస్థమగుంగాన. బులింగళ క్షైడ్డి ము శా స్ర్రీయలింగమా? 

"లేక తౌశికలింగమా? యన్న యాశంక మొన్న డున 'వేయరిగూడదు. 

కాన శాస్తలవారి మొట్ట మొదటిశంకయ మిక్కిలి యసందర్భముగా 

నున్న యది, అంత పండితులగు మహామహో పాధ్యాయ తాతాసుబ్బా 

రాయశాస్తులవారిపిశ్న యసందర్భమనంగలమా? కాదు. మనశే 

యోపారబ్ధశంకసపిత ము బిహ్మవడ్డుగా నడ్డపడ్డద నుకొంట యుక్తము, 

“గేబలీవర్షమితి। గావఉ త్కాలిత పుంస్కా- (నిప్కా-సిత ఫపుంస్కాఖ వా 

హోయచవికియాయచ ప్రాయఎవావళిష్యం తే॥ యనినత్యదా డీనిస్నర్వే 

రితి సూత్రిస్థభాహ్యంబును “ ప్రింసవ వేతి! శత శ్చాత్రనోశబ్దః శీగవీ . 

.'ణామేవవాచకః! అనిన యతిత్య౩ యట గంథమును జదివిన శ్రా 
స్త్రలవా రసంగత మైన సృక్న వ్రాయుదురా? ఆదీలి నలవడదు, మన 

కేయర్ధ్థముశకా లేదు. గగనకుసుమగ౧ఛాయమాన మెన యీశంకాగం 

భము ము శాస్త్రులవాం మాన సమధుప పంబు నిపొత్త మం దిన్ని దళ ములవ 

అకు నాక్రర్ని ంచి భఏమింపంచేసిన ఎ౨దుకు నెంతయు నింతనొందుచు 

న్నాం, ఇంకను... ఘువ్యకవిధా యకసూ త్రార్రమును. గొంచెయు. 

ఛర్నింతము.. on 
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బ వ్యా, తత్స, లీ సు”, ఆమహాన్న పుంసకముల కోడంతేము 

లకు మవగ్ణికంబగు, ---ఈసూతిమంవలి నకుంసి కశబ్దభున శాస్త్రీ 

యలింగము తలంపబదునాళి శే అక్క తోక్కలి స తక రంగ ము రం క యబదు నో 

యనిన శాస్తులవారి పిశ్నము. సరియో కాదో యాలోచింతేము, 
అధ భం ఆహం కన. శ్ రా ఉం నా దీ దక్ ం ఈసూతములోని నపుంసక శబ్దమ్మున గొన్ని వొబ్లశ యత్రయలింగంబును 

గొన్ని వోట్ల శా ప్రీయలె" కికలింగంబు లుభయంబును గృహింపనగుంగాన 

నీశబ్దంబునను నేపకుమని ఛంకించుట సవమంజసనముగ "నేరదు అమహాత్తు 

లయందు నఫు పుంసకత్యమతి బేశించు నీసూతములోని నపుంసకశబ్దమ్మున 

న తొదిపదార్థములయందు శా స్ర్రీయలింగము తలంపంబడు. మజీయు. 

ప్రకరణాదివశంబున నుభయరిబును జేకొనంబడు. అది యెట్లంటి నేని 

వినుండు కువలయానంనము. విపమాలంకారము॥ 

న్థే॥ న పుంసకమిలిజ్ఞా తా తాంపితిపే్రేపితం మనః! 

తత్రుత తే)వరమ తే। హ తాఃపాణినావయమ్। 

“నపుంసకమ్మని యెజేంగి పి)9యు రాలింగూరి ఏ. వనము (మవ 

పంపంబడంగా, నయ్యది యక్క_డ నే రమిం చెడి.” ఇ'త్యాదికముగా నీకో 

కము నాంధికరించు-వో “మనము అనువోట “తః త్పంభ చేతు శాస్త్రీయ 

విశిై లౌక్రికే ఇాన్సీ న్రీ!యమపిశబ్దతో బుధ్య లేత థానుభ వామ్॥ అన్నుస్త్రీ 

యామితిసూతిస్థ శేఖరగింథవచనంబు కొ ప్ర్రీయలే కికంబు లుభయం 

బును నవశ్యము గ్రహింప దగియుండు, ఇట్లు యథాసంభవముగ స్తూ 

తనన పుంసకశబ్దమున శా స్ర్రీయలౌెకికలింగము లుభయంబును 
స్వీక్రరిం 

ప  దగియుండంగా, మువర్గ గ కవిధాయక సూత)ములోని న పుంసకశబ్ద మున 

శా ప్ర్రీయలింగగుగునా? తేక లౌకికలింగమగునా! యన్న శాస్త్రుల 

వారి యన్యతరపకుశంక యెట్లు నంగతంబగు* కావున దైసూత దయ 

"మందును. న సందర్భశంకలమూఅమ్ము5 నగాధపాండిత్య శైలితో 3 వ్రాసిన 

- ఇాస్త్రులవారి గ్యంథ మయామయబే  కొజుకంబడ శక్యముగాక 

11. 
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యున్నది. ఆహా ! శంకయె 'పెకళ్కుశంకలను బుట్టించుకానుచుం బిబలు 
చున్నది, 

(ఓ) “శంకా వాక్యము: శె న్ర్రీయలింగ తాత్పర్యముల వాడ? 

బడేననుపతుమున దైవతశబ్దము సహజముగా నంపుంసకలింగమైయుండ 

దాని న పుంసకత్వని ద్ధి కె యగలికగకతిభూత మయిన “నామాన్నే నపుంన 

కమ్” అనుపవాద మంగీకరింపచేలి ఈపకుమున వృప.భాదిశబ్బములు 

నపుంసకములుగం దలంపంబడుచున్న వను ఏరివాక్య మెట్లు సరిగతం 

బగును?౫ 

ఉత్త రము:____తత్సమ. 89 సూత్రమునకుం బ్రతిభటులు సా 

నూన్యదృష్టిత నర్థము చేసికొనుచు “నమహాన్న పుంసకములగు బుష్రూ 

దిశబ్బముల కే. మునర్హకము గలుగుంగాని నమహన్న పుంసకమయిన దైవ 

తశబ్దమునకును నమహతశ్పులింగములగువృపభ వృమోదిశబ్దములకును 

మువరక మెటునిదించునని థంకించిరిం పిమ్మట సమ రాంగణపార మూరి 
ఫ్ర గాధి థి ౫ 

గారి ముతమవలంవించి నేను “సామా న్వే న పుంస కము” అనున్యాయంబున 

"జవతశబమునకు నపుంసకలింగచిహ్న ౦బగు మువర్లకంబును పాఠించితి 
యా ౧ ఈ 
గానిశాస్త్రులవారన్నట్లు నాహథమువ్యాసఘట్రమ్ము న న పుంసకత(మును 

సాధింపలేదు. అనే అమహాన్సులింగములగు నృవభవృ తథూదిశబ్దములకు . 
శ) సూ, తమున మప విపిత డుజంరక (22) సూత మున మహాత్సులింగ పీత డుజ్యర్లకము రా నేరదు, గాన 

సీన్యాయవశమ్మున . సపుంసకలింగవిభక్షి యగు మువర్లకమ్మునశే పాతం 
బ్నులె తెలుంగున నయ్యవి సపుంసకలింగములగునని సమాధానము) 

ఇెప్పితి. వెశేపషవిధానములేనివో లింగసర్వనామంబగు నపుంసకలింగ 

గా శంజకవు 9 pr 6G బ్య 9) మృయిత ద్విభక్సి నిరాతంకముగా సిద్ధిం చుంగదా! న కేవలా పకృతిః 

ఇ త్యొదిన్యాయవ చనంబున గేవల్మపకృతియొట్లు. (పయోగింపనగు! కా. 

వున నే “గుణెళు క్లాదయఃపుంసీి” యను నమరనిఘంటుళ్లోకమును వివరిం -.. 
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చుతటిని “గుణఇతి యద్యపిశుక్షంయూపమ్ ఇత్యాడావి శేప్యనిస్నుతైవే 

మ్య లే తథాపివిశేప్యానుపాదానే (పాషస్య సామాన్యే నపుంసకమిత్య 
స్యాపవాదో యమ్” అని విశేపవిధానాభావంబున నపుంసకలింగనుయి 

తద్విభకి వచ్చునని భట్లోజీదీటీత పు త్రభానోజీ దీకీతకృత రామా శ్రమి 

యను న మర వ్యాఖ్యయం దుదొహారింపలబజియెం 

బాల వ్యాకరణ గువ్వార్గ పకాళిక 

18 —2_—_1918 

(పూ ర్వపక్తి కా వ్యాసానుసంధానము) 

కర్మధారయజయ శ్రీ) ఛేర భాంకరణము. 

గ్! సత్క_ర్మధారయజయ! గీభరీభూరి భాంకృతి జకాయతాత్ 

అమహన్న పుంసక్షపదా। దృ) ప్రాసాద్వంద్వవృతి రస్తమగాత్ | 

ఆ॥ గీ! గారవథీః కట్లూర్య! న్యయ వేంకట రామ శా స్తు హంతుగబే 

యమ్ 

తాతాసుబ్చారాయి! ఖ్యళాయ్రివరమఖి మహామహో పాధ్యాయమ్। 

(8) వముజియు( (బధమవ్యాసఘుట్టమున దు “ము ఖచందునకు 

నాహ్లోాదకత్యమమ'రెకు” ని త్య్యారి వాక్యములనుదాహరించి యిట ముఖ 

మంద. జంద త్యాతి దేశముత్రో నాహ్లాదకత్వము విధింపంబడురీతిన్సి నీ 

AYA) 

-జేశముత్రో మువర్హకొము విధింపబడుననియు, బహిర్మూత సముదాయ 
సూత మునందును నుదిషముఐగు నవమహాశ్తులయందు నపుంసక 'త్య్వాతి 

nA. ఆభ అచ 

(పథానమగు ద్వంద్వము బహు ఏహివో లె బహిరంగముగాన స్వపదా 

గృ ధానమయి యంత రంగమయిన కర్మధారయమే యీాస్మూతమున 
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శా ప్రీయమనియు, ద్వంద్వమ శా ప్రీయ మొక్క_టియేకాక్కమి. దుమిక్కి 

లి లత్యుదోవమ్ములుసైతము సమకూరున నియుం జెప్పి కొన్ని లక్ష్యము 

లుదాహారించిరి, శాస్తులవారు కర్మభారయముకం"ు ద్వంద్యమే యట్ 

శా స్త్రీయమని సాధించి స్వపతసర్వహణమ్ము ౩ కావించుకొన లేదు. పీక 

బహు గంథవిసర పదర్శనంబ్బుక్తె యమహాన్న పుంసకసూ తమున? (బకృ 

తొంశమునకు దూరవతికజయగు నుశ్రేశ్యవిధేయభా వ ఏిచారణమును 

సల్సి చిట్రచిరకు: గొంచెము (సకృత మార్హ్లమునకు దయచేసి యిట్టనిరి, 

“వహుజియు, న పుంసకములకు మువణ౯ మువచ్చుననియు నమహత్తులు 

నపుంసకములగు ననియుంగదా శాస్త్రుల వారి వాదమున౦దలీ ఫలితార్థ 

ము, అట్టిస్థిలో నమహత్తులకు నపుంసక త్యాతి దేశద్వారమున మువర్షక 
మును విధించుటకంకు నమహత్తులకు సాతూాత్తుగా మువర్గకమును 

విధించుటయే యుచితమయియుండదా? ౫ 

ఉత్త రము: __అమహాత్తులకు సామోత్తుగా మువర్షకమును విథిం 
చుచొ. నపుంసకములకుంగూడ సాతూత్తుగాము వర్షకవిధి తప్పదు. ద్వం 

, ద్వము చెప్పి నామాత్తుగా మువర్ష్మక ము న పుంకముల కెల్ల విధించితిమేని. 

ధనము, వనము; ఇ్రత్యాదిలత్స్య్ంబులందుంబ లె దీనికి బాధక సూత్రము . 

లేనందున “ద్భ పాంత స్యాపితుపురు పూరంభోేని వతకాకోభవతి” యను 

స్థావత్భూ తాద్యంతె' టకితా విత్యాదిసూ తస్థభాహ్య నచనంబుచే సీ 

సూతి మా క్రింది లోక సిద్ద ప యోాగంబులందును (బవర్తిల్లె "లెడు, ఉదా-. 

తీర్థుండు (గురువు పదేకించునున్నా (డు... అనుటకు బదులుగా, 'శీర్ణ 

SY యుపదేశించుచున్నా (కు__అనియగు. తీధ్ధలు పూజ్యలు-అనుటకు 
మాటుగా, తీర్థములు (గురువులు పూజ్య ములు... అన వలసియుండునో 

.. మనువ్యవవామనువ్యమా త్రమ్!అన్యశూ ద్ర= శూ దాంతరమ్, అనో 

రాజు=రాజాంతరమ్_ -9 త్యాదులు మయూూరవ్యంస కాదయశ్స”(2- £72 

అను పాణిని సూత్రమాన నిష్పన్న ములయి సంస్కృతే భాహలో నప్పుం 
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సకములయ్యె ఈమువ్ళోకనిథిస్నూ తమున ద్భండ్భవృకి, చెప్పినవే 

మనుహ్యమాక్రుశు వివేకముగల వాండుఅనుచో, వమినువ్యమ్మాత 

ము వివేకముగలవాడు...అని చెప్పవలసియుంకును. శూ దాంతరుండు 

కృపి.చేసినాండు అని పలుకకతిరదు. రాజూంతనుండు పాపీంచినాండు__ 

అనువోట్కృ రాజాంతరుపము పాలించినాంయఅసి యనివంసియుండును, కో 

విదులారా! ద్యంద్వము సూ త్రమున రచించుకొన్న యెకల నెంతపరిహో 

సాస్పదమగు పి యోగంబులునోటం బెట్టనలసి యుందనో! చూచిరిగదా |! 

మజేయ్యు మిత)ము దయగల వాంయ-__-అన్నట్టులే, మికము దయా 

వంతుండు---లిసి. డుజ్యర్లకముతో నవవగణనియుండం గొ, మిణ)ము 

దయావంకేము అనుభవ యోగంబగు చెవమురకీ.0చువాండు- అ 

న్నట్లు నే చేవ మురతకుండు __అనిడుజ్య గ్గక ముతో నుండుటవిగొమె 
రు 

యుండగా, 'దైవమురతుకము. అని భ్రోన్లముగా దషంద్వసకు మున c 

నెట్లువోసినను, బిఛానశబ్దనిషయ మునందును నట్లువొ'యుట
 యత్య 

దూతముగానున్న ది” యని తక్కిన శబ్బగులయెడ న న్థాంగీకారమును 

సూచించుచు నొక్క_సధానకేబ్ద మునెడ నే మిక్కిలి వింతపడు చున్నారు. 

శాస్త్రుల వారును పిధావశబ్దము నొద్ద నావానినగ్ళంభ ముం జూచి 

 యస్చెరువందినట్టులే, నేనును బిధానశబ్దమునొద్ద నే శాస్తు)లవారు 

లిఖంచిన వాక్యసరణోని సందర్శించి కడుపంతయు న చ్పెజువగునట్టులు 

నవ్వుచు న చ్చెరువందుచున్నా (డను పీకు మికిశరణప)ధాన పాత్రా 

దులు మితోదులుగాన మితాదులలోం బరిగణింపంబడ్న . ప్రధాన 

శబ్దము మంతి) వాచకమయిన పుడు సహితము (18)ిసూతు్రము మితృశ 

రణాదులువో లె వికల్పముగాః బుంలింగ త్యాతి దేశము నొ ందుననియు, 



112 జాల వ్యాకరణ గువ్హార్గ పకాపర, 

మితము, మితుడుఅగునటులే, పీధానమ్ము హాధానుఃడు-అను 

రూపద్యయంబును గాకతీరదనియు సావాసీంచి యుద్ధోవి.ంచు చున్నారు 

వశబ్దము, ఏయర్థ్యమందు గీర్వ్యాణభామలోం సుంలింగము. కాకుండి సర్గ 

దానపుంసకమై యుండునో: యట్టిశబ్దమేకదా పీయోగానుసారమున 

బరిశీలించి మితాదులలోబఠించుకొనందగియుండు మితిశబ్దము సఖ 

వాచక మెన పుడు గర్వాణభాపులో సదా నఫుంసకముగాన నయ్యది 

యే తెలుంగున మి తోదులలో చదైకల్సీక పుంలింగత(ముు కె పఠియి౨షపం 

దగియుండుంగాని సూర్యవాచకమైన మిక్య్రశబ్దము సంస్కృత భాషలో 

స్వత సిద్ధము గాం బులింగ మై ముండ నట్టిమి త శబ్ద మాగణంబులో నేల 

గ9హింపంబడు!, అశ్లై ప్పకృతంబునను, బ)థానశబ్దము సదాగీర్వాణ 

భాషలో నపుంసకలింగ మెనది యే చెకల్పికపుల్లింగత్వమున కై తెలుంగు 

వ్యాకరణంబున మిత్రాదులలో (గ్రహింపం దగియుండుగాని మంతివా 

వాచకమైన (పధానశబ్దము నసంస్కృృతభాషలో నే పునపుంనకమై 

యుండలా నట్టిది పొతీకపుంస్త్యంబున కై యీాగణమ్ములో నెట్లు కైకా 

నందగియుండెడి? అమరనిభుంటునులో నే త త్రియవగ౯్ము్మున “శే! వు 

హోమా తాః పధానాని॥ అను న్లో కమునొ ద్ద గురు బాల పబోధికాఖ్య 

వ్యాఖ్యలో “ళ్లో! మహామాతః [పధానస్పాాత్ ॥ అని ఫుంస్మాండ 

మందువోపాలింతుండు నెప్పినంనున మంత్రి పముఖులగు నథి కారులర్థమ 

గునప్పుడు (పథానశబ్దము పుంలింగముుగూడ నున్నది యని స్పష్ట్రపజు 

పంబడియున్న ది. అందున గీర్వాణ భాషలోనే చెకల్సిక పుంలింగమునై న 

మంతివాచక [పధానశబ్దము తెలుంగువ్యాశరణమునం బాపీకపుంలిం 

గత్వమునక్రై మితాదులలో నెట్లుపరిగణింపందగియుంకు వ్రటుబురిక, 

మంతివాచక (వధానశబ్దము మి తాదులలోనిది గాన, (పధానమా, 

ప్రథానుడుఅను పుంసన పుంసకరూపద్వయముండకలీరనిడన శాస్త్రుల 
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వారి భపితేంబు దూపితంబుకాగ యెష్టుధూపితంబయ్యెడిః మం 

వాచకపథానశేబ్ద ము సంస్కృృ్శఫావలో నె ఫ్రంనింగమును 
నైయున్నం 

దున చెలుంగువ్యాకరణమాల్ ని మితా)దిగణంబులో ఈ ౪రగియింపం దగి 

oY | 
వ 

అద్య ళ్ ఆన క్, 

నదిశాదని యాభోచించియే నేను బథమవ్యాసనుట్టమున కపధానశేబ్ద 

ము మంతివాచకమైన పుడు సుంలింగముంగూడ. ౫లదందుశేని నెకల్సి 

కన్తుగ 6 (బధానమన
్న మూవ ము తస్పృక యవిధినొందవలసివచ్

చును' _.. 

బ్రత్వాదిక ముగా నీధొాంతొరము (సకటించితిని. ఇటువాటునున్న నౌ 

ఖ్” ఫ్ థ క =! 

వాక్యముకు బరిలీవింపగ వాస్తు),లవారు ఇడ చెవిని బెటి. పరిహాసపరిభాొ 

ఇ అద బళ్ళ కరీం న్షంః అ . షో క్ట {రాని కా న రా 

వేళ (పకటన పటిస్టాకటు కుణు సల్పుటసరి 6 క్షదా!నిక్స్ లు ర్థమ్మును సై గ్
 

టిబ'జేయు నినుంటుకారుల వాక్యములనైన నావాహనములోనికిం దెచ్చి . 

కటాషించినట్లు శానిింప్యనైరి “కాయిట్టి మంత్రి యాలోచించినాండను” 
వాక్యమునకుం బరా్యాయముగాం “ బధానుం డాలోచించినాండని 

యనందగు వే శాని “| పథానమాలోచించినాలి డని మెన్న(డును ననం 

దగదు. ఇటులు న్యాయమైన ఘంటాపథసరణై జగేగీయమాన మై తే. 

రిల్లు ముండినను, ఇాస్త్రులవారు కంటకంబు, (శోనందొక్కు_చు మంతి. 

యు సహితము “|సథాని మని వెల్పికముగా నపుంసకరూపయతో నుం. 

డకలీరదని పాహసేంచినెప్పుట యెంతయు వింకగానున్నది. [ప్రధానుడు . 

న పుంసకరూపముతోవికల్పకముగానుంట యుకనింత యేకాదు, శాస్త్రుల = 

వారు సప జాపారుప। పకప౯ంబున గట్టిగాం దలంచుకొన్న చో నతరి... 

డునిక్యేముగానే నపుంసకరూపముత
ో నుండితీరును. . (వ ముని . పాకే ౬ 

ఇప్మటునంబట రాసి సావాసికులగు శాస్త్రులవారి యరకుంఠిత కంథారభటిని. . ' 

బలు (A) ల్ో 

దలంపగా “కక్ష్య గహేణతద్విరో ధాభావాళ్ ౫__
_ఇత్వ్వొదిక మెన అవ 

ఆర న్్ జ గో క్ ct; నారి ప నే " అద ఆట 

ఉణ్ సూతే స్థ శేఖర గంధము నెక
ికొని తధాచ, $ మానణమపనా నై బ్ 

పో ధాఃక౯ నుస్కస్యక్షంఠాడంబరభున్లు
కరో కిియని

నవిషయన్వాఖ్యాసరణో 
wr 

లతో 

0 

15 

1 

4 



114 బాలవ్యాకరణ గుప్తార ప్రకాశి కాపర 

సృతిపథమునొందుచున్న ది. ఇ కను నెట్టియ ర ముగ ల పథాన శబ్దముమి కా 
దిగణములోం బఠింపందగునని శంకింతురేని వినుండు, న్లో || త బే పథా 

నం |పముఖ పనే కానుళ మోత మః] ముఖ్యవర్యవ రేణ్యాశ్చ పబహూోకా 
నప రార్థ్యవళ్ ౫ (2) అని య:సరనిఘుంటుతృతియ కొండమున ముఖ్య 

శబ్దపర్యాయమైన (పధానశబ్దః వ నిత్యన పుంసకో మని చెప్పబడినది, 
మజణియుం ోకభంతేహీకాగోః రా జానమ శేతీమాణస్యా శ్వ పుకుషాభ్యాం 
సవానమాసోభ వతి, (పధానమ్మ తత దాగార్య వతి ధనలిచ పథాన న్యసా 
చేతస్యాసమాసః” అనిని సమ్మ సూైస్థపొనఃపునిక భామ్య్మపయోగం 
బును న తాద్భ శార్థక ప భానశబ్దన త్యన పుంస కళ్యంబు నే యూద్హ్"పి0చు 
చున్న ది, ఇట్టి (బథానశబ్దమే నిత్యన పుంసక మి_తాదిశప్టసాహచర్యం సున 
“నహ చరి తానవా చరిత యూ స్పహాచరిత సవ (గ హా ణా మ్మాను 
పరిభెప౦ జేసిగ ణ౦బులోగ ణియిం పం దగియుండు వి, 
దా్యాంసులలో వెయూకరణుండు (పథానము, "లేక, (పథానుండు గుణవు 
తులలో వినయవంతుండు [(ప్రథానము చేక్క దుథాను(డు.._అని యుదా 

వారణము కాన సంస్కృత భాహలోనే పున్న పుంసకమెన మర్మ తివాచక్ర ' 
(ప్రథానశేబ్దము మి తాదులలో నుండనేరదు, కాంబట్టి శ్నాస్తులవారి ప 
థానశబ్దవిపయ్మ పకటిత గంథము (సథానమయినది కాదు, ఇయ్యదియవి 
చారితరమణీయమనంబడు. ఇట్లు ద్వంద్యమాసపతమున దీర్గ, (పథాన 
మనువ్యుమా త, శూ దాంత రాదిబహుశబ్దములు మువర్షకముతోం బరి - 
హోసాస్సదమయిన (భష్ట్మప యోగములు గావలన్వ 4 సను, కాన్సన 
ద్వంద్యము దవ్వునకు నీడ్యందగు తండి తాతల కాలము మొదలొ_ని 
చిరకాలానుభవమున నిద్వంద్వమాసూూ తమును బట్టుకొని వేలాడుచు - 
న్నదియని విచారింతులేం శ్లో! "తాత స్యకూపో " యమితి బువాణాః। మా 
రంజలం కే పురుపాఃపిబ తి” యను న్యాయమునవం దం[డిగారు (తవ్వించిన 
కూపర్ముస యుప్వనీటిర నావం గా. నెవ్వతొప్పునొౌందురు? మజియ్యు ee. . . a క్ష. గ | 

శీ 
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దీర్గుడు (గురువు) దైవము జగద్భతుకుండు. శూద్యాంతరు(డ్కు మను 

వ్యమాతుు(డు9 త్యాదులు మువర్శికాంతములు శాక సర్వతా 

డుజ్వస కాంతము లే కావలయునన్న౦దులకు శా స్త్రులవారికిం దగినప 

యోగములు చూపవలెనంట జగత్చసిద్ధమ్నులె మనుహ్యుమాతు)ం ఢెతిం 

గినయిట్టిరూపములకు పీయోాగాశస్వేవణ మనవసరమనియె . యొల్లర 

తాత్పర్యమయియు౦డునని నేదలం వెద శ్లో! “నామే 

వతేవరద వాంఛిత దాతృభా వ ౦| వ్యా ఖా త్య తోనవహ నే 

వరదానము దామ్। విశ్వ ప్రనిద్ణశ రవి ప్రవ లపసూ EY ర్యజ్జ. పసీత వహానం 

హీన ఖల్వ చేత్యమ॥” అను కువల యానందస్థ లోళేక (పకారంబున 

జగమెటింగిన _ాహ్మణున్నికె జన్ని దంబ నేవి.ంపచేటికి? కర్ణథారయవృ 

బ్ర పూర్యోకృమహాభాప్యాది (పమాణఎబుల ద్వంద్య్వముకం కు నంతరం 

గమై శా స్రీయమగుటయే కాకడుజ్వర్ష కాంతములగు నే కాదృశలక్యుము 

లయెడ మిక్కిలి సాధకమగుచున్నయది. “ముఖచందునకు నాప్లోదక 

తయమశెడు” ననువాక్యమున ముఖమున రుం జం ద ఆ ్వెరోపణద్యార 

మున నాహాదకత ఏిధించుచో జం దునికి నాహ్లాదకత సిద్ధమని స్వారియిం 

చునటులు [పకృతమునను, నమహత్తులకు నపుంసక త్వాతిబేశ ద్వార 

మున మువర్హకమును విధించినందాన నపుంనకములకు మువర్లకము 

గల్లుట గమ్య మాన మై వానియెశ మువర్గకము సిద్ధమ్మగు బట్లుకర్మథా 

రయ సమాసార్గమున దైవతము.._9 శ్యాదినిత్య మువర్ష కాంత రూప 

ములు సెద్ధించుట యేకాకుండ, (పథాను(డు. (మంత్రీ), ఫర్టుడు (గురువు, 

మనువ్యమా[క్రండు ఛూ దాంత రుండు--టి 'త్యాదినిత్య డుజ్యర్ష కొంత 

రూపమ్ములును నురటీతంబులయ్యె, సూూతమున ద్య్వంద్య్వ్యసమాస మం 

గీకరింపంబడియె నేని న పుంసకములకుంగూడ మువర్లకము (పత్వేకముగా 

విధ్యుక్త మయ్యెడుంగాన “దృ ప్రాంత స్యాపితు పురు పూరం భేనివతేకాకోభ' 

వతి”. యను = నని వత్చూ కాదులయందలి భాహ్య కారవచనమ్ముసం 
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బూరోరక లోక పనిద్ద పయోగంబులు |భష్ట పయోగములు కాకతీర 
దు. కావున [గంథవి స్త రముతోం జాలును. మం తీవాచక। పథాన శబ్దము 
గాడ మి_త్వాదిగణంబులో [౧ హాంపంబడే హా పకముగా డుజ్బు 

వర్గకములత్రో చ్వైరూప్యమునొందుననిన సుబ్బారాయశాస్తు)వారి వా 
కంబు కోభిల నేరదని యెజుంగున డి, దైవము జగ దఠుకుండు.._ అను 

డ్రసిద్ధవాక్యము నేనుజూపగ్యాదైవశబ్ద విగెవణములుమువర్ల కాంతము లే 
యయి యుండవ లెనన్న ౦దులకుం దగిన (గంధోడాహరణములు శాస్త) 

లవారిచే. జూపంబడ లేదు, ఇట్లు (ధమ వ్యాసఘట్రార్థను మండనా 

హ౭౦బయ్యె, 

(స పము) 

బాలవ్యాక రణ గువ్తార పకాశ్తిక 
జ 

“4 

90__.2_ 1918 

(పూర్యపత్తి ) 5+ వ్యాసానునంధాన ము 

కర్మధారయజయ శీ భేరీ భాంకరణము, 

గతిః సత్క_ర్మధారయజయ, గీభేరీ భూరిభాంకృతీజకాయ తాత్ 

అమహాన్న పురిసకపదా। (దృష్ట్వాసౌద్యంద్య వృత్సిరస్త మగాత్ ॥ 

ఆ॥ గ] గారవథ్ధికట్లూర్య నయ వేంకట రామశా(స్త్యుహంతుగ దేయమ్ 

a _కాతాసుబ్బారారో। ఖ్య శా స్ర్రవరమభి నుహామహోే పాధ్యా 

యమ్॥ 

౨ (4 ఈద్వికియఘట్రమునం బ్యతివాదులు పియోగించిన మువర్లక 
_విధాయక సూతిమందలి వివరణ వాక్యము ద్వంద్వవిగివా వాక్యము 
క నెరదని సమర్థింపబడియె, “అదంతేములగు నమవాత్తులకును నపుం 
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సకలింగశబ్దములకును మువర్గకమగునని యర్థము” అని బి॥నీతారామ 

స్వామి శాస్తులవారు (బితోాగించిరి. నియా కరణమత మరదు ద్వంద్వు 

వ్మిగహవాక్యము |క్రథమాంతప పదములతోడను, నానాచశబ్దములతోడ 

నుండవలయునని నేన నేక పిమాణములు చూపుచు( బకత వాక్యము 

చశ ఫ్రైర్ధకను శబ్ద నానాత్యముతో నుండినను బిధమాంతములతోేం గాక 

హష్ట్యంతములత్రోో నుండినందున ద్యంద్భ విగోహము కాశేరదని వక్కా_ 

ణించితి. అంతట |బహ్మ శీ తాతాసుబ్బా రాయశాస్తులవారు, సముచ్చ 

యార్గము వివపే.తమగున పుడు సముచ్చియ మానార్థబోధక పదములు 

శెండింటిలో౭ దుదిపదమునకు మాత్రమే శబ్దసమభి వ్యాహార ముండుం 

గాన “ఈశరంగారుంచభజస్ట” అనునది సముచ్చయార్థ బోధక్రనాక్య 

మనియు, నిత రేతర యో గార్థము వివటీత  మగునపుడు సముచ్చీయ 

నూనార్థబోధకపదములు "రెండిండికిని చశబ్ద సమభి వ్యాహారముండుం 

గాన “ఈశ్వరంచ గురుంచ భజస్వ” అనునది. యిక కేతర యోగార్థ 

బోధకవాక్యమనియు  (ప్రథమావిభ క్తి నియమ మక్క_అ లేదనియు 

దృష్టాంతముగా స్పషార్థము. పె పెవాక్యద్వ్యయమును జూపుచుం బ్రకృతం 

బున నీతా రామస్వామి శాస్తులుగారు ఏక రించిన మువర్ధక విధాయక 

న నం వష రకను శరన ro. ల స్తూ తేమందలి వాక్యము చశశ్హార్థక నుశబ్దదయముతో నుండినందున 

నిత కేతర యోగదర్ధుద్వ వి గహావాక్యము కాకతీరదని తొల్లింటి తమ 

వాన ఘన సీదాంతిక్షరిందచిరి, u సుబ్బారాయ కాస్త్రులవారి మతము 
బ్బా థి 
ద్భంద్భవి గహము (పధిమా ంతములత్రొ నే యుండవలెనన్న యంత 

ములో నావముతమునకు భిన్న మైనను విగహములోని |పలిపదమును చ 

శభాంత ము కావతెనన్న విషయములో మ్యూతము నిన్సంశయముగాన 

'భీదము నొందుచున్నయది అటై స్థితిలోం (బకృత వ్యాసమున. శాస్త్రులు 

గార్లు. నిఖంచు చుండిరి. “విచ్చేశష్టార్థసంబంధే? అను వార్తికమును వివ 

రించుకటిని “అథకంపునః పదార్థం నుత్వాపషవిగ్రహః 'క్రియకే నిర్ధే 
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ఫై అ స్టేసంబంధే చేతి, ఆకృతి మిత్యాహ। అథ ద వ్యేపదా "స్టే కధంవి ౫ 
హః కర్తవ్యః నిరేశబ్ద అర్ధసంబంభే చేతి” అని యిట్లు మహాభాహ్య 
మున (పస్సశాహ్ని కము) “శ థి ర్థసంబంభే” అను ద్యంద్భమున విగ 

హాము (సథ మే తర పిభక్భృంతములతోడనే ఎఎసనింజూపంబడ్న దిగాన 

నమహన్న పుంసక సూ తమందలి నీ తా రామస్వామి శాస్త్రుల వారి షు 
ఫ్యంత ద్వంద్వవ్మి గహము సాధువేలకాదని గొప్ప శంక ఇాస్త్రులవారు 
చేయుచుండిరి. అట్లు ముహాభావ్యాది (గంధములనుండి పెక్కు —వివరణ 

వాక్యములనును శాన్త్రులవారు నాయందుంచిన దయతో మహాభా 
ష్యూది (గంధములతోం బాటిగా నాగుప్తార కాశికా గంధమునుండి 

కొన్ని యిట్టి వాక్యములను నెత్తిచూపిరి పూర్యోక్కములగు భాప్యూదు 

ర 

చునట్టి (వెఢఫక్కి_ వాక్యములుగాని నిజం బెన ద్వంద్వవి గహ వాక్య 

ములు కాచేరన్రు అ'శ్తేకాకుండెనేని, చార్జెసూ త్రస్థ భాప్యూదులన్ని టికి 

నివిరోధము వాటిల్లు, కనుకనే “శ శ్రైర్ధసంబంధాన్నా, మన్న కై యటష 
ప్టంతోకిి చేత్తుకొని యుద్ద్యోత మునందు “శ్గభ్రాక్ష అన్థా శ్చనంబంధథా 
న్ తిద్వంద్వః” అని చాంత పథమాంతములతో నే విగహము వివరిం 
పంబడియె, ఇంతియకాక “థ బైల సంబంభేచ” అనునదియే నిజం బైన 

ద్వంద్వ వి గహవమందు ₹వి యపుడు మూ. డుసప్త మ్యుంత ములును మేళ 

గింపంగా మూలమైన వారి, కము “సిద్ధిమశ్వఖార్థ సంబంభేవు, అని 
బహువచనాంతములతో నుండకతీరద, అందున మొదట్క సమాహార 
ద్ధంద్వము చేనికాని పిమ్మట సప్త మిలోనికి మార్చుకొన వలయును. 

మజియు నిదియే నిక్కం్నబెన ద్వంద్వవ్మిగహమన్న వో. ద్వంద్యవి గహ 
ములోని (ప్రతిపదము తుదను చశబ్దముండవలయునని తీర్చు తీర్చిన శాస్తు 

లయందలి వివరణ వాక్యములు ద్వంద్యవృత్తి ఫలితార్గమును స్పషపణు 

అవారి ముత మున. శుక లే ములగు తమవ్శిగహములన్ని టికిని నొక్కా 

కం చశబ్ద (ప్రయోగమే యుండుచున్నందున స్యవచన  భంగమును 
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చాటిల్లెకు. కాన వారును నియ్యవిఫలితార్థ వివరణవాకములే యన 

వలయుంగానియన్య థి యన ం౦ంగవ ల నుపడ'ద్యు 

నీతారామస్వామి శాస్త్రుల వారి ద్యంద్వవి గవా వాక్యముగూడం బైవా 

క్ష్యమున వో లెఫలి తార్థ వాక్య మేల కాంగూక దందముశేని వినుడు 

(6. తగ హూంపశరగి కీ! బి ఉమా రకనునబ జ 
కాకవ ద్దేవద కేగృహంపక్యే అనునటులు చశబ్దద్వ యార్ధకనుశబ్దద్వం 

దంమును గొప్న యాన వాలుగా. జూపుచు దగంందగవిగహ మని, యుద్ద ' 

సమును * ఏ సంద్వప్మిగ నా మని, యుద్ధ 

రింపంగాల గనచము పన్నుళొని వెంశెసిన LIU సుబ్బా శాయశాస్తుల 
a) 

| "ర్ 
ఆహం మాం శం న జష 0 . : DIE 

వారు నతొ రామస్వామి ళాస్తు వారి వాక్యము ఫలిత రక వాక్యముగా ని 

యభాశాక్ర్రీయమైన వ్మిగహ వాక్స ము గాదని యిపుడొప్పుకొందురా! 

జపంకొనరు. కాంటట్లి దుర్శలమ్ములెన యాద, పాతచాకంయులు .నీతా' 

రామసాషహు శాస్తూల వారి ప్రక లే వాక రము ద్యంద్భవిగోహ వాక్యమని " 

సమర్థింపం జాలన్ర. అందున ననర్ధక వాక్య మనవ లయునే కాని యియ్యది 

ద్వంద్వపిగ )హ మనుటకు శ్రీ/నుబ్బారాయ కాస్తులవారికిని నిపుడు ఏలు. 

పడదు, ఎదుటి వారిని నెచ్చుగ ఫంకించు చుంటివముని యెగుబుజంపముల ను 

ప్పొంగు సందడ
ిలో శీశాస్తు,లవారు

 తమచెప్పిన చశబ్దములనియమ
 ము " 

కూడ నీ(యదృషోాంత వా- ఇముూూలో' లేవన్న యంశము మజచిరి. 
ప్రయద్మరూంక ల సా ల యంశ్న 

ధ్ర మూజడవవ్యాసనుట్టమందు ద్వంద్వసమాసమున సాగాత్య 
ములేక, 'సముదొయముముఖ్యార్థమని సమక్థింపంబడఢియె. అందులకు 

భావ్యశైయట శేఖర చంద /కలాద్య నేక గంథ ములలోని వాక్యజాలము న 

లెత్తి చేను నిదశకానంబుగాం. జూపంగా నట్టి గంథముల నెత్తికొని ఫే” 

మాధథానమ్ము నాయక శాస్తులగారు (పత్యేక వాక్యపరిసమా ప్పి స
ముడా ల 

యవాక్వసరిస మూ, ప్రి న్యాయములతో _ద్వాత్రపతృ్రిసముదాయపరిస 

మాపి నొందించరి. మటీయు చేనుజతుర్ధ వ్యాసమట్టమున (బ క్యేక వాక్య
 

ని న్యాయములంగార్హి శాఖా 
ara 

అలలే పరిసమా_ప్లి సముదోయవాక్యపరిస మౌ 
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చంకమణంబుగా నుపన్యసించుచు ద్వంద్వ సమాసవిధానసమయకమున 

జార్ధమగు సముదాయార్థ మంగీకరింపక తీరదని ఇయు (బకరణాదిబలవశ 

మున భోజనన్యాయాదుల సాహాయ్యము చేత యత్కి-ంచి త్సాహిత్య ము 

సంగీకరించి సమన్వ్రయించుకొనవలయున నియు వివరించి విరికి దం గ్ 

మున ద్వితీయబోధనైన గాణార్థము తప్పదని చెప్పితిని. కాన నిఫుడు పు 
నరుక్తులకును స్వువచన వ్యాఘాత ములకును మ్మాతము నేనుసాహూనీంపం 
జాల. శాస్తూలుగారు తమ వెనుకటివ్యాసములో ఇతరేతర యోగా 

మాత్రమే సాహిత్యము భాసిబ్ల వలని యున్నట్లు విశదమగుచున్న ది. 

“ఇతరేతర యాగ నవక ర కే గమ్య తవతత్ ప్లమ్ విన్య 

(గోధనహాయోన్య (గోధోపిస్ల త.సపాయళఇత్కి అను భామ్యగంథమున 
“గమ్యలే అని. చెప్పబడియున్న ండున సాహిత్య ము బోధలో భానిల్లున 

నియ యర్థము తేలుచున్న ది. ఇచ్చట జ్ఞానార్థకమగు గమ్) ధాతువు 

శాబ్దజ్ఞానమునే బోధించును” అని శాబ్దభోధమునందు మాత్ర మేద్యం 

ద్భమున సాహిత్య ముప్పుకొని యవఛారణార్థముతో (గియానిస్పత్సిలో 

'లేదనుచుం జాన్టసూ తభావ్య మునకు వ్యాఖ్యానము సల్చీరి. ఆశాస్త్రు 

లనారే తవు (పక లే వ్యాసములో “కాన్ని వాక్యములందు ద్వంద్యస 

మాసుటిత వాక్య బోధితములగు క్రయల నిస్పతిలోంగూడ సాహత్య 

ముండిన నుండ డవచ్చును” అని [క్రియానిప్పళ్తి లోంగూడ సాహిత్య యుండ 

వచ్చునని కొంచె మన్నుగహించుచు న్నారు. ఇట్లు శాస్త్రలవారి పూ. 

ర్యోత్క ర గంథ సందర్భవాక్యముల గాంభీర్యము గ్రహింప. నలవిగా. 

కన్నది 
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(6 ఇంకను నొరులవి పమాదములనుకొని దిద్ద-గాదయ చేసిన 

స్త్రీల వారు. తమ. ప్రమాద (వయోగముల నెట్లు. సవరించుకొనిరో _ 

హూలోచింతము. గోదుక్యోవార్డునుల్లు 'త్రుకృష్ణనహాయము .. 
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గోరివచ్చిరి” య యను శాస్త్రుల వారి (ప్రయుక్త వాక్యములో సహాయపద 

స్థానమున “సాహాయ్య' మనుట శ్వా స్ర్రీయమన్తి నేననంగ్యా నిట్లు వారు 

సెంవిర్చురున్నారు. “నేను (వాసినది తెరుంగుభాహప తెనుంగుఖాపలో 

సహాయశబ్దమును చేను పలెళాగిం చినట్లు (పయోగించుట సు పసిద్ధము” 

అని శా ప్రీయమగుట కస్ట్రమనియెంచి యో కింది రిక్కనసోమయాాజి 

(ప్రయోగముల నుదాహకిం చెదరు. 

ఉ॥ వారలంజూచి కేశవుడు వచ్చిన కార్యము సెప్పుడన్న న 

క్య్కా_రవనాధుం డిట్లనియె గయ్య మునేయువగన్ సహాయముంగోరి 

భార ఉద్యో. 1 ఆ 

క॥ అనుటయు నాతడు వారికి|ట్లను నేనురణంబునకు సహాయంబా ల్లన్ 

భార, ఉద్యో 1 ఆ ఇ త్యాదికములు | 

మై ప్రయాగములు సంస్కృత వ్యాకరణ (ప్రసిద్ధము గానివి తిక్క_యజ్య 

వూందంగూడ మో మాపుటకంశుం 2 పద్యములో “స “నహాయతంగోరి” “నహాో 

యతనొల్లలా” అని లమణానుసారమున నున్న వియనుకొంటమే యు కో 

మ్మగు, ఒకవేళ (గజసహాయాభ్యాం చేతి వా ర్షికంబున సమూహాోర్థ 

మున దల్" (ప్రత్యయము వచ్చునందు శేని యయ్యది విభిన్న విస దయక 

మగు ఛావార్థకతల్ పిత్యయము చెట్టుభాధింపంజాలు! “యువతీనాం 

సమూహాః” అనునర్థమున నణ్ ప్రత్యయపుం వద్భావాదులుగలిగి 

యౌవన రూపనిద్దియగున శు యువ లేర్భావః అను నర్గభేదమునం “యా. 

తిపదికగవళే ఆతి పరిభామం'ేసి యువాఖల పతి సూత్రమునంబలె 

“హాయనాంత యువాదిభ్యోణ్” 0 అనుసూ్మూతమునందును యువతిశబ్దము 

గహీ యింపంబడి (రహావన మ అనురూపము సిద్ధింపదా! శానశాన్తు) 
| 
లవారిచ్చిన (ప్రయోగములు స్య పతుసాధకములు కా ణ్ ర వు, 

రమ్మప్రమాడ మునకు దోడుంగా దిక్కన్న సోమయాజికూడ నున్నాండ 
వా ంబుగాదు. 

హార అ. కాలం ఇక్కొలరాషదనాతకి ఇంక చంచల అవటు తలో ఉక పనామా అక్షిటైత్త న్యా. 

లం. ఉనాన య్యా సమా 

nt 

వానా య 



129 బాలవ్యాకరణ గుప్పార్థప పీ కాశి కాపర 

లియు కచుదోందవాదుక లి అరె. మజయ్దు “దూరి నినా "ర్జున ఎం" అనిన శాస్త వారి ద్వంద్వ 

ప్రయోగ ముండంగాతడదడవియు ఆం చరమ అజాద్యుదంతమ అభ్య 
ఆలా ల్లి 

హా౯తంచ__ఇత్యాద్య నేకళాస్త్రుము మేత “అర్జున దు ర్యోధనులు” అని 

యు3డవలెనధియు నేననంగా శాస్రలవారు రెడుసమాధథానము లు 

గ్షడింపనెంచి మొదటిదాసియందు. దమశేరుచిం పక రెండవ యు త్రక 

మిట్లు చెప్పిరి. “లతుణహేతోరఃకి9యాయా క” “సము దా భాద్దః” అను 
పాణిని నిన్ధేశమువలన బూర్వనిపాత। ప కరణమున కనిత్యత్వము గానన 

నిత్య తావశ మున ద్వంద్వ ములో మొదటదుర్యోధనశబ్దము (ప్రయోగింపం 

బజడియెన6ట శాస్తూలవారి యిట్టి ననాధాన హౌొక్యము మిక్కి_లికోచనీ 

యమ్మగు లోకములో నెక్కడనైనను గనులు ఛందోభంగమునకు వె 
అచి యగతికగతిపకు మున. దమరచించుముహ్మోపబంధముల యందుం. 

గ్యాచిక్క_ముగా శాస్త్రమును మాజుటమూాచు చున్నా రముగాన్సి 

మనమువో లెమూటాకడు రెండుమూాట లలోనే తరికూర్చుండి య భే్వే చ్చ 

ముగా తాస్త్రాత్మికమణము చేసినరీతి కానిఫింపందు, అట్రయిన-వో శ్ర 

(ప్రయోజన మేమి కనుకనే రఘు- 19 నగా 9కి క్ క్రిప్త పువ్చశయనాల 

తాగ్భహో। నేత్వదూలికృత మాగ౯ దళకానః। అన్వభూత్సరిజనాంగ నా 

“ రతం। సోవరోథ భయవేప భూత్ రమ్ 

ఈశ్లోక ములోని చరెండవపాదమున దూళీశబ్దమును శ్మాన్ర్రమున 

దీర్హాంతముగాం (బ యోగింపవలస్ యుండగా ఛందోనిరృంధమునం జేసి 

కాళిదాసు హస్యాంతముగాం (ప యోగించియుండ మల్తీ నాధస ఎర్రి యిట్లు 

| వ్యాఖ్యలిఖియిం చెడు. “అ తజీబంత స్యాపిదూ తీశబ్దశ్య ఛందోభంగ భో 

“యాత్ (హస్వత్వంకృతం” అవిమూ.: “ంమసంకు ర్యా చృందో భంగంక్య 

' శేద్దిరామిక్యుప దేశాత్ "ఇ ౫ పూ ధ్వకవులు విధిలేక ఛందోనిర్భంధ 

మునకులోనై యెక్క_డనో శాస్తకి కమణమునకుం. గకు,_జికిపడిన 
; టున్న గాని “విచ్చలవిడి వ్యవహరి: ంచిన ట్లులేదు,. మజియు బూర్వపాని . 
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త్యపకరణ మనిత్యమై పూజ్యులం జప్పెడు పదములు ళాస్త్రులవారు 

చెప్పిన చెప్పున విచ్చలవిడిగా (ఏ మోగింపందగియుం జె నేని మరుదా 

దిచేవతలకంకు నిందుండు పూజ త్వ్యాదులుగలవాండు గాన వాలంత 

నులయిన మరుచ్చ ఫ్రాదులకం కొం బరంబుగ నిం దశేబ్ద ముండనందున 

“నేం దస్యపద స్యెతి” (7—8—_22) వాస్రుమునకు నట్టి స్థ్టలములందు 

.నవకాశము లేదనియు నివశిరోభూస.ణత్యాదిథర శ్రములచే ని౫ దునికరంళు 

సోముడు పూజ్యుండ్రైనందున. దద్యాచక మైన సోమశబ్దము దగందగ్భము 

లో మొదటనుండి యనంతరమున నిం దశబ్దము నసంభపించిననుు వృద్ధి 

కంచు నంతరంగమైన యేకాదేశము [పథమమునం (బవర్తి లుటం చేసీ 

యాద్యచ్చుదొరకుట సంభవింపదని యు, చొనంజేసి వ్యర్థమైన నేంద 

నేతి నిపేధము “పూర్యోత్త ర పదనిమిత్త కళా ర్యాత్చూర్వ మంతరంగో 

ప్యేకా దేశ్ చేతి పరిభాపకు జ్ఞాపకందగునని యుద్ద పించుచున్న యం 

తా్రవత్చూత్ర వి పతిపేధ సూత్ర భాహ్య కారవచనము పలాషపా 

యంబు గాబే!! ఇాస్త్రులవారు ఎప్పిన చొప్పున యశేచ్చముగా మరు 

చృబ్ధముకం కొం బరమున నిం దశబ్ద:ము (సయోాగింప దగుంగాన నేరద 

స్యేతి నిపేధశా, స్ర్రము సార్ధకమగుచుండంగా శాహెయర్థ్యమూలక 

| పరిభాషాజ్ఞాపకత యెట్లుసంభవించెశ! సపరిభాెంందు శేఖర గంధము " 

ఇరాయడ _బౌర్థించెద. 'కాంబట్టి సాస్త్రులవారి మాటలు సమన్వయించు 

చుండలేదు. అందునం బూజ్యవార్గవనార్శి వాచకర్మబైన యజుకానపదమే .. 

ద్వంద్యమున మొదటం (బ యోగి: దగి యపార్థమూర్ని వాచకమైన 

దుర్యోధన పదము చరమంబుగాం శయందగినది. చేసినచో శాస్త్రులు. 

వారు చదివినపూరో్యోక్త భాప్యూదులన్ని యు సార్థకంబయ్యెడి కెయటో . 

పాధ్యాయుండన్న [ప్రయోగము ద్యందో్యోపశమన వ్యాసమున నల సం[ర 

భ్మాదపడాశ్వయు _ జమాసాం్రసా హిత్య పరిషత్సత్తిిక (258) పొరట 

(20) బంతిలో శ్రీశాస్తులవానే యుపయోగించినారు. గొప్పవారి (ప్ర 
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యోగము [పమాద్యమై యుండదని యెంచి యితరులు నుపసోగింపం 

గానే యయ్యది గొప ్స తప్పయ్యెంగ దా! అత్త వేసీన పనులకు నాటుళ్లు 

"లేవుకాంబోలు! శాస్త్రలనారు తము కర్మభారయార్థమని పల్మాజు (ప 

'యోగించిన క్షే నేను నుపలతుణ సందర్భములో బాగుండునను నభ్గి పా 

యముతో “ కపూణీత్యుపలవణం, తా తావీండానా” మనునది మిద 

చోంత్యాదితి: సూ త్రస్థ శబ్దరత్న మ దుండయగా నుపరోగించితి, అయ్య 

ది ఇాస్తుులచారికి ప్పైవిధయి. గా ౧ దోంచినవో శాస్త్రలుగారువోలె 

చనును తుమార్పణమును బర్మిగహింపంగా వే న (డుచున్నా డను ఉపన్యాస 

స్థభావను విమర్శించుట యావశ్యకము కాదని ఇాస్త్రులవారట్టులనవల 

దు. విమర్శకుల యర్హ్శత లోకులకుం దెలియుటకై యయ్యది మిక్కిలి 

ముఖ్యము. శాస్త్రూవారన్న టు లిటుపిమ్మట తామూరకుండిచేని వారి 

యుపన్యాసము లన్నియు సీమధ్య మాతో నొడయలాటులేని శాస్తు)ల 

వారి మహామాససమంబే యుడుంగాత! మామానస ంబును నూరకుం 

 డురిగాతే! వారియందలిగార వబుద్ధితోం శోరుకాసిచేనువాినితిగాని మహో 

దచ్చన్న వృత్తితో చెక్కు క కను నధరస స్స్ప౦దములే 
కుండంగాల వేపము చేయు చునుంటయే ౨ నాయభష్ట్రంబ య్యెడు. ఇంకను బతి 

నాది భయంకర రాఘవాచార్య వరి గే దాహత శార్దూలవి క్రీడితము 

(ప్రకటించి యూరకుంజెద. - 

న్లో 'జేజీయాదమహన్న పుంసక పదంద్వం చన దురోపి.ణా। 

త్యక్త ంసిర్మిత కర్మ భారయ సమాసాగ్థన సత్సమ్ముతమ్। 
.. స నె “మిరప త్రీలింగార్థవికశేషరూఢి న నరణ వ్రీవాచక ఖ్య దం . 

శా తు శప స్ర్రకలైస్సృమా'హిత తయాశ్లౌభఘాపదం |పాప్ను'తాత్॥ 
వామన విబుభేం ద విధేయుడు, 

(కల్లూరి రి వేకటనామశాస్తు.. 

॥్ 
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నోదావరీష ష త్రిక. 

15__4.___1919 

(బాల వ్యాక రణ) 

గప్తార్థ (సకాశికా దుర్విమర్శన విదారణేి, 

(సమరాంగణ పార్థమూర్నీయము,) 

ఆ, గీ! విబుభాదృతేగువార్థ్, (ప్రకాశ్ కాదుర్విమర్శన విదారణ్యా! | 

వాణితూణ్యా౭ గణ్యా! సమ రాంగణపార్గమూర్తి రిహజూాగర్రి, 

౮ రన వ వైర 7 రి న్లో వద్హ్రలాన్వయభూ 'గార్మధ। గన్యంచద్దా) మ్యాధర్మథః। 

నూ న్ా డు గారి 
సత రామన్వామిఇ శ్ర! నమ్య తై సవ్యపాణినా, 

సుధీవుణులా రా? 

(శ్రీ బాలవ్యాః రణ తత్సమసరి (89) సూూతములోని యమహా 

న్నపుంసక మనెడిపదము ద్యండ్భ్యము గాని కర్మధారయము గాదనియు 
యా | 3 సీపరి (50 సు [తములోని చ్రీలింగమను మాటకు _ త్రువాచకమని 

వ్యాఖ్యానము సేయుట గూడదనియు, (బె! (స్త్ర! నజ ల నీతారామ 

స్యామిశాస్తుల వారిచేత నావ్నెపింపంబడి రాఠ్స సం॥ భా (దపద మాస. 

మందలి (సంపుట4 సంచిక 7.) యాం ధనావాత్య పరిషత్స తికలో? (బ్ 

కటింపంబడియొ మజియు, (బ్రహ్మ శ్రి) మహామహోపాధ్యాయ తాతా. 

సుబ్బా రాయశాస్తుల వారికిని (గంథక ర లకును (2) వత్సరంబులు షి 

“కాముఖింబున 6 (బక్ నెలే రంబులుజరుగంలగా ద్యండ్యముకం అ గర థా 

రయము Ms యటారంభకరల ము తానుసారంబున మి 

గూడ సరసంబుగానుంటంజేసి శ్రీను చ్యారాయశాస్తులుగారు పింగళ 

సం॥ర భా (దపదాశ్వయు జమాసాంధసాహెత్యు పరిపత్స త్రికలోసి తమ 
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పన్యాసములో “మణటియు, నపుంసకములకు మువర్గ్లకము వచ్చునని 

. యు నమహత్తులు నపుంసకములగు ననియు గదా! శాస్తులవారి పా 
' దమునందలీ ఫల తర్థము. అట్టి స్థితిలో నమహత్తులకు నపుంసక్వ కాతి 

చెశథద్యారమున మువర్ష్శకమును విధించుకంకు నమహత్తులకు సాకూత్తు 

గా మువర్షకమును విధించుటయే యుచిత మైయుండదా? _ (309,పుట)” 
యనిచగిచల్లైంగాగా నంగీకారమును దెలుపు చూ నూర కుండిరి, (బ!| వ॥ నీ! 

రా|| జా స్తూలుగారును భాప్యూది గంథములం'దేకాక తమళకోరినరీతిని న 

హోబల పండితీ యాది గంథములందును శ్రీలింగశబ్దమునకు తనాచక 

మనివివరించుట సమరాంగణ పార్థమూర్తి నౌనేనుజూపంగా నట్టిచోట 
ను రహస్యార్గములు తియుటకు నెంతోయస్ట్రకష్టములు ననుభవించిరి గా 

ని తుట్టతుదకు స్వవచన వ్యాఘా తార్థములు సంభపించినందున మున్ని వత 
మే పూని యిామధథ్య కాలమున ముక్కు_మూనీకొనవలనిన వ్యారరి 

కాబట్టి చాలకాలమునుండి వీరినందడి'లేక విశ్ళంబు విన్న (బోనుచుండి 
డి, ఇప్పుడు తిరిగి ఏరు ముక్క_న్నుందెజచి విజృంభించుచు విశ్వోసకా 

 ఛార్థము గుప్తార్థ ప కాశి కావిమర్శనముతోం గాళయుకి, సం॥ర మార్తకీ రావ గ్ర 

షా మాసములయ ౦దలి యాం ధసాహిత్యసరిషత్స తిక" న నలంకోరిం 

చుచున్నారుగాన వీరి వాణా మృతథోరణి యెంత సరసంబుగానున్న టో 

ర్రంచుక యాలోచించుటకు మిమ్మును బా గ్జించు చున్నాండను, (పకృత 

_ విమర్శనయత్నము కర్థాకర్షిగా సీవజలోనే విష్లుభకుభవలన విన్నం 
. దున విమర్శనసమొప్తి యం ప సమర్పింతమని భూతపూర్వమాద్యందోో 

,పశమనమ్మును నాసమ రాంగణపాక్థమూరి ఎయమును. దవుకు బంపలే 

. దని 'విన్నవిం' య  చున్నాండ డను. 

 సంజ్ఞాపకి 'చోదము రివ సూత్రము. 

TF ఆశ్యా॥ అడ్యాదూ! నంజ్లాశర్వన్లా: (ప్రోశేస్తుతేదోనాన్మ్యుః 
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సప ప్పతింశదిహోనే సి చాను! పవిశంతి శబ్ద యోగవశాత్ | (ఆం, భ్, చిం) 

అప్పకవి. ద్వి. ఆళాసము, 

అనిన యప కపీయపాఠరీతిని లఘు చేస ముతో యతి పాసములందు 

సర్వదా ఇరిమిలేో గర్భశతుునవుగానున్న శకట శేఫము వర్లసమామ్న్మా 

యమునందు వేజుగా లెక్కించి యచ్చ తనుంగున (37) వర్ణము అను 

టయేన్యాయ్యంబని యామూండవసూతమునొద్ద గుప్తార్థప కారిక లం 

జర్నింపంబడినది. ఈవుతము చింతానుణివ్యాఖ్యాతయగు యపహూోబల 

పండితునకుంగూడ సమ్మతము. ఇట్లుండ్క వ! నీ! రా॥ శాస్త్రులు 

గారు చిన్నయసూరిమతము. గుప్తార్ధ్మ పకాశి కా కారులకు దెలియ లేద 

నియు ఖఘుయ క*రవకారములువో లె వర్ణ సమామ్న్మాయమున నీయబ 

ఘురేఫ సంబును చేబుగా గణింపంబడయగాడ దని సూరిగారి తాత్సర్య 

మసియు వివరించుచున్నారు. కాని వీరివాక్నంబు సమంజసముగాం 

ననంబడదం అలఘుయవనంత్రో యతి పాస శైషాదులందు న ఛేదబుద్దని మె 

లంగుచున్న లఘుయ, వలకు వన్షరనూ+*మా ఎయమందలీయ వృ లలో 

రష చెప్పనలవియగుంగాని సరాషంశముల యందును రాకున 

కృత్యముతో బఘు ేఫము పై రు బగసాధించి పెచ్చు చేగుచున్న యలఘు 

-శేఫమునకు చేఫము: లో స ంతే ర్భావంబు నొదువగా నెట్లు పోరా? డేడు? 

స॥ పా (స సనమ.) 
శీ 

22వ పియల్ 1919 

(బాలవ్యాకరణ) 

సహ్త్యర కావ కా దుర్విమర్శన పచారణో. 

_(నమరాంగణ పార్గమూరీ యము.) 

(పూర్వపత్రి)కావ్యాసాను సంధానము) 

నిజముగా నలఘుశేఫమునకు లఘుళశేఫఘమునందు నంత రా వ 
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మొప్పి (గ్రహించుట శా స్త్రస మృత మనినచో, నీ క్రింది శబ్దమ్ములందును 

(గహాణంబు ౫లిగ్ని దోపూపతి తటస్థించె చెడి, 

(1) నరదవచ్చె-__ఇట వరములనిచ్చునట్లి (జీవి యనియర్థం 
బు గలవరదశబ్రములోని వర్థసమామ్నాయ స్థలఘు రేఫమున నలఘు న్య 

ఫంబును [గహింపంబడును గాన వరద సనాహము] అనిన శ్రేార్ధము 
ను (బకరణవశమున. జెప్పుట శా స్రీయమనవలనివచ్చును, (2): కోరు 

ణము---9చట వాస్త మర్గమిచు నక నట్టి కరశబ్దమునం గఅిశేబమును సరి 

యించి నలుపుగుణమెసిన " శేపార్థమునూడ సమ్మతింపవలసి యుండును, 
(8) గిరిదాకెను.__ఇక్క_డం బర్వ కార్థకమైన గిరిశ బ్బమున గీచినగుండ్ర 
రేఖ యర్థముగలగిజిశబ్దమును దోంచి యిట్టి శేమమును శ్యాన్ర్రియమనం 
దగియుండు (4) రంకు చేష్టయలనడియ౯. లట __రంకుజుబరకాపి 

షాకి అనెడియమరనిఘుంబువ్రన మృగవిశేవ చేష్ట యని యర్థము" చెప్పు 
నెక జార త్వార్థక మైనణుంకుశబ్దమును విషయ మె దుర్భల పవర నయని 

: నయర్థము తప్పక చెప్పక కతీరక యుండెడి, కాబటి వర్ష సమామ్నూయ 

లోని. య్య వృ లనంతీ రావు గలలఘు య్య వ లకుం బలెస వర్ణన 

మామ్నాయస్థరశ రఫమున నంతే ర్భావము గలళకట శేఫ ఫమునకును యతి 

. (పాన క్లేమలయందుం జెల్లుబడి యంశీకరింపవలసి యుండును, అందున 

-రేఫశకట. శేఫములకు అబల జ్యేవ మంగీకరించిన యాం ధవ్యా కరణ 
కోరల మతేసిద్ధాంతము భంగాకులమ య్యెడు, కాన “నప ప్పతింశ దిహా దిహో 

' నేం యనినయప్పకవీయపాఠ మే సర్యవిధంబులను సరసమ్ముగా నున్న 
యది" “న వహిలాంశే నాన్యన్మి న్వే దేర్ధవ కారో2ర్థట కారో ఎ ఒన్సి » ఆ 
నెడి యేజ్ సూ తస్థభామ్య (పామాణ్యమున వేద శాస్త్రొదులయందుం 
(బ్రయోగములేని ఎ ) ఒ్కవర్లములకు (పాన్వములకుంబ లె వేదశ్యాస్ర్రయు 

(లక్కు,  నెలుపలనున్న యూశక ట రఫమునకును ననాద్యవర్ణ ములలో బ్బ 

క్కుగా? బరిగణన మే  న్యాయ్యంటు. క్రితియశాక, 0 కాజీయ 
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జూ అజ. 
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శారికొ (2) గోఅజము. (గోరోచనా) (8) పిజికి (ఖీరుకబ్ర (్రుగయువ 

(గురుః) ఇ త్యాదికద్భృవము' యందు సాం వ్యాశరణకర్త ౫ బఘు రే 

ఫశకట -శీఫములకు స నన్ఫోన్యస బంధ 'మొప్యుకొనుచుంక గ్రా, ఢన్ధక్షోటు 

శేషము త క్సమకద్భవము) యందు లేకు (నంజ్ఞా-18 స్తూ అం య 

తపాసాదులం చే కార తద్భవా నుంనుళు ఘు రఫస్థాన ము
న నక్రట చేప 

మునకు నెంతమ్మాతే మును గాల్నిలుస నహాకా శలేనం ఘూసీంనును 

న్న సూరి తన మనమున లఘు శేఫయుశే నక్ష రేస ఘు (గహింసబకు 

నని యే్హమొగము “పట్టుకొని చెప్పసాహాసింప గలండుక ఇతరుల మక. 

మంరైన ను నబఘు శేషము నకు లఘు శేఫమునందు
 నంత ర్యావము కొంచె 

ము చెప్పందగి యుంనుంగౌని యిట్టి సూరిమక మందు? జెప్పుట హోసాస్స 

దమ్మగు బాలవ్యాకరణ నునం టూ? క్యేగేర సూత (గ్రంథ కుకు వ్యా 

ఘాతమ్మును సంభవించెడి. కాననతవిముతమునం దెనుంగున (కీ) న 

ములని యనక తీరదు. మజియు, నగ్గదృష్టివిగాక సంపూన్త మైన పండిత 

దృష్టి ముని వస్తుతతగము పరిశీలింపంగా శ్రఫయాప్వా
వమాధమాః౫ అవి 

DE) 

న యమరవిసుంటురీకి నినధమం బన్నయధ మిచ్చుని శేసనామమును 

న నేకవిధక్ముల సార్టకప క్రి చెడి " యాపరుపశకట స కశేబరంబునకు 

సాధువే వైనయావర్ష్మ సమామ్నా యమంచలిరవర్షమూర. చేత (గవహాణంబె 

న్న టికిని నలుగనేర దనుటయే సయుకి గముగాం దోంచుచుండు. లఘు 

రనర్గమునుమా। త మధమాగ్ధోక మైన శేఫక్వుముతో వ్యవవారించుచ్చు 

డలేదా? యనిశంకింప వలదు రశ్వముకం యళ. వెేషించి విధింపంబడిన 

యిఫవిత్యయముచచేత సిద్ధి సిద్దంచిన శేసళ్వుము నెడల, ిఫఛానువ చేత నిష 

_న్నమైన ేఫశద్దమున కున్న యధమ త్యార్థము సెబ్లుబడి కా చేరదు 

"వేదశ్శాస్రు స్రుసపంచమునందును గీరారణా| న పండిన. హౌాకిళ భకిడ చ. 

యంకును బవేశయాళ్యకంశేసి 
బళా? ! కం స. శంక, కుం కి 

గ్తంభై యాగన్థమూ గ్ల యె ల్లెక్షలను సత్తీ.” A 
న్ను న నుక il 
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“వక న్లా, సును) సాంగం EE రాని కారకు చేశ ఇలివేయంబడీ ముండి 

తలతిణమైన శబ కొఫలేమి ననుభివించు దు సేమ న్యా పము నేవ 
మును నా సరిపత్తునలన మూ మూతమె కె చనునువవ, క ౨ ఎచినంత 

ణా 

మాత్రమున విజ్ఞపిగిమ * సరమున ని బ్ర సర్టవ్వాప కరివణకా మూ ది 

తోవిరోధిఎచి యాం భః ఘుతోని యీామిజిమిడిప్క వేశన మనత యెొత్రో 
యెగిరియెగిరిపడుచున్న శబ ేఫమే యధమమ్మని చెప్పనబయుంగాని 
వేళోకరీతి యెల్లుయు కను య్య స నె హరిశబ్బమునకు నారాయణమూ ర్థి 
యు గోతింయు నర్థములుళ్వ ను నాచిత్యమురు విడిచి వమ్లు నియెడ 
గోతి యర్ధయును గోతి యెక్క న “"రాయణార్థ మును జెస్పందరమ స నేళ శి వాశబ్ద 
మున కుసర్వమంగళాజ 2 క్త” ముగ్ధ ములున్న ను బార్వతీసందర్భ మున జ జబు 

కార్భమును జంబుక్ర (పకరణమ్మున బార్వత్యర్థమును జ్ప్వెనొప్పనే అ 
ఫేరోవర్లి నునినయ స్వమిచ్చు న నట్టి యిస్మప్రత్యయాంత శేసశబ్దమే అఘ్యుత్ష, 
రమునెడ స్ఫురిం చెడు ఈశకటా కారవర్గమునెడ ఫకబ్దమునకు నీచ 
క్వోర్థిము సైతము కీనిలటీణముంబట్టి యొప పృకొనకతీరదు కావున నిట్టి 
కలహాయమాన। పకృతికిం గలయిక కలలోనివార గాక్ర యెన్న డేని 
మైక కంఠ్యమ్మూమరునే నా కగాయణ నామమ్మునస్స్పూ రి రింజెంది (శ్రీకృష్ణు 
నిం బోలిన యాసురుచి + ల తరమూ రితో సురుచిర _[_ అత్షరమూః ర్తి. 
అనియు శే! జాతివైరమ్ము స నొంది | పాసంబులందు విశమములందుం 
దమలోన వేజుగలిగి చేవదానన్రలట్లన దెనుగులందు మించి "రేఫరకార 

ముల్ మెలలపంగృష్ట్ట్రి అం యప్పకవి. చెప్పినచొవ్వున నీయరుచిశకటా 
ధమ.రాతస కశేబరమునకు నెట్టులెక్యమ్ము సంఘటి లెడు చానంజేనీ 
వేగురుసు సూరులు నచ్చి. యీశకటాకేఫంబును నలపాక్ర భీమపాకంబుల 
ఒ.నెంత్రో పుటపాకశోోధికం౭+చేసినను వాబ్మయమున శేవిషయ మందును 
శం నొందనిదినిని. వర్త ర్లసమామ్నాయములోమాత్ర మెట్టు 
.లెళ్టుంబు. న్ రిడింపం పలలర్రో శెలియ నే శక్యంబుగాకున్న యది, 7 కాన వివ 
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.-£ 

ల శో రే లై ్ర _ ఈ - అ ఎ + fra 

వల న భేద బుద్ధం గాంచిన ల ఘుయ్యము రో 

న ర్వాంశము లందును లఘు రేసముసె మచ్చరంచెణి నకట"రేష మున కు. 

బోలికి చెప్యట లజ్ఞాకరంబనందగు. 
ర 

అష ఆ సెక గోదావరీ పతక 

౨౦.4-19 19 

(బాలవ్యాకరణ) 

ఇ Ya J ( J జు నె ఫ్ లో గుప్తార్థ్మ పకాశి కా దుర్విమర్శ ఏ బిదారణో 

(సమరాంగణ పార్థమూర్తీంుము.) 

(పూర్వషత్రిశానుబుథయు) 
ఫర ఆలా [2 

ఇకను శకట రేసమునికం నలఘుల కారము గ్రతోడ నిదర్శిన . 

స్ట్ మ్. ఫి iy 

(వినుర్ళకంల నాశ 

(1) “అలఘు (శ కారము) ల కారమును. బరిగణింపన ఫుడ సా, 
(ధవక్షసమాన్మూ యమున నలఘు శేశమున మొతము పరిగణింప . 

నేలయని సూరిగారు తలంచి యుందురు. ఇట్ట నముఖ్మ పాయము సు'రిగారి | 

కుంవుటకక చే వారాచి కవర్ల సమామ్న్మాతంమునం 'జేరొ,_.బిన భా, 

రము వ చొ ఎతేరి మనియు నలఘుఆ కారము శొటసియు (మా, బొల, నంజ! 

4 yy 
15 సూము.) స్పష్టముగాం 'జెప్పియున్నారు 

సా గా న్ గో ఉత (1 క a ; r స్ట "తా హో 15 || 

(2) అచ్చాంథ ర్హసమామ్నా యన లోని భకౌర మలఘువు 

కాదను నభ పాయను చింతామణికున్నట్లు వ్యాఖ్యాన ము చెనీయుంగ 



తునన ననా ుతకుగాల లు.” ఆతన వాంతులా 

వయం అతడును అయ ఎట 

mee. ఆనక 

1832 బోలవాోకరణ గుపోర,ఫ కారీ కాపర 
భి ఖై 

నరిదున. ద్వద్వివరణకర్త రలగు నప ఏన్ వ్యృహాోబలపండి తాదు లలఘుల 

కారమువ లె నలఘుశేము న్తేజు వర్ణపమావమ్నూయములో? 'జేర్ప్చరా 

దసియు.___..._తలంచి కావలయు. నలఘు వేఫమును వశ్హాంతరముగాం 

ర శరాన్ జేర సట్ యుచితమని (వాసి. 

(పృత్యు కరము) 
సెబంజూపిన (1) ((థమాంశము సనుర్శక లా "నర్చిన చిన్న సూరి 

వ చెనర్జం ముని, (జ) "రెలండాన య కము వీవ ర్శకుల య ప్పకివ్యహో 

బలపండితాద్ మతేవర్గినమును నైయున్నది, విమర్శకులు (వొసిన మూ 

మయ ంశేములు రెండును రెండువేలవరహోలు విలువవేయునని ముమ్మా 

టికి. జెల్బ్పనొస్టును. ఈ వాంతవలన పరియ నస్య నాధారణ పాండిత్య 

కీ రి యవనీమండలమ్మున నతివ్యా ప్లిం జెదుంగానవుత చిన్న సూరి మత్తో 

దారముసలుపుచున్న వీరి వాత మొదటియంశమునకు భావమేమ 

నంగా వర్గ్లసమామ్నా యములోని ళకారము వస్తాంతరముగాస 

య ఘులకారముగా దని చిన్న సూరియే స్పష్టముగా జాటుచున్నం 

దున, వళులు, పొళులు, త్యాళ్టుబ్యు ఇ త్బెదు లందలి యలఘుల కా 

రము వర్ణాంతేరళ -కారమున (గహింపయిష కదుగాన వర్లావళిలోని లఘు 

(౧) లకారమున నే ఏళులు ఇత్య్యాదుల ందలి యలఘులకారము (గ్రహి 

యి౦పంబడినట్టులు, (ప్రకృతము ననువచ్ణా వళిలోస లఘు రేసమునశక ట 

-చేళము (గహింపంబ నని తలంచి యలఘురేశోమును (అ) (బక్యేక' 

ముగాం బరిగణింపకతెనుంగున (కరి వర్షములనిియని సూరిగారి మత 

మను విమర్శకులు వివరించుచున్నా రు, లఘులకౌరమున  నలఘుల 

కారమ- (పళులు) (గ్రహింప (బడిన ట్లు సూరినుతమున లఘురేసమున చే 

యలఘు లేము (గహాంపంబడునని విమర్శకులు దృష్టాంత ఫ-వరాపుచు 

న్నందున నిపుడు * ఘు” 'ఘుల-కార వర్ణాంతర శ కారములభేదము కొం 

చెమువిచారింపననిసర మయ్యెడి. కాన వినంగోరెద సూరివుతమాన చెల. 
Wa, ఇ. ' 
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తల్క ఇత్యాదులందలి లకారము లఘుస్రన్కు ఏళులు పాళులు, రో 

భులు_ ఇ త్యాదులందు (ఆచ్చిప 18) స్మూత్రమున సాధ్యమైనది యల 

ఘుల కారమును (శ) శత వఎళౌవళ్సు దళ నాయి త్యాదులం 

దలి నీద్ధళ కాళము వళ్ళాంతరళ కారమునునని వ॥న॥ రా! శాస్త్రలుగారు 

విభ'గించి నిణకాయించెదరు. మటేయు, నిట, సిద్ధళ కారము వర్ణాంతర 

ముగాని యలఘుల కారముగాదుగానున (బొల. [పక 94 సూత్రము 

మె డ్ 3 3 వ్రుతటే వాద, ప కా నొద్దం (బానాది వ (తికి లత ము మా పుకేతీని సవ్వార్థ ప్ర కాళి ౩ కా 

రులు తళతళ, వశావఖి పదములలోని ళ కారము నలఘులకారముగా 

నెంచుట |పామాదికవునియు ఘోపపెళ్సుదరు ఏరి విమర్శన నూలో 

చింసంగా వెట్టితీజినది. గాన రోంకలితలజుట్టు మన్న సామెకరీతిని సరస 

మృయ్యెడి, అప్పకన్యహో బలపంజి తొదులు యరలవలు లఘువ్రులనియుు, 

నలమఘున్హులనియు (గ్రంథధములయందు నుప బేసేపంగా వినుచుుంటిమి గాని 

యలఘులకారము గానిదై నన్లాంతర సంజ్ఞగల యన్వళ కార మున్నద 

నుట యెచాటను గనియు వినియునుండ లేదు. అలఘువుగానియీవ క్షం 
ల 

తరళ కారము సూరిగారికి నలభ్యయూగముగా నెచ్చటలభించినదో 

విమర్శకులు విసరించి పుణ్యముగట్ల్ట.కొన్న చో బాగుండును. అట్లన నే 
లు ౧౧ 

లః ఇపుడు తెలిసినది, ఒకి పుణ్యావామ్మూనం జాత నివర్ణ స్టుండుగానున్న చి 

నృ సూరిగారు తలంగాం బాతముతో 'ముకొనీ తేననామవుందలి చిన; 
a రా u యె 

సబము యొుక్క_రూపాంత రమగు చినథబము చిన్నె గాగలనామమ్మున 

© © ళు 

నవతేరించిన చిననీతారామస్యామి శ్యాన్మ్రీగారి యొద్దకు నె “కీ త్రార్రా 

మా భ్యాంనమః ౫ అని సుభియోర్థన నసేయంగా నపుడు సాస్త్రుగారు. “అవ ల 

"రి క ౪ యి కో ~ న క్రీ : యారుభ యో రిదమకుయవుస్తు “అన్న యాశీర్వచః ముతో నిట్టివరాం 

తరఫ కారము నాతనిప్మాతమ్మున ధర్మంబు “సేవిదియ6ట, అందున వారి 

టుగాక తక్కిన యస్పకవ్యహోబలాదిపండిత లోకముతయు నలఘున్ర 

గాని యీవక్షాంతరళ కారములకు న ప్మాతంయ్యెనంట, అయ్యో! అహో 
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బలపండితుండంత వా,డుంగూడ వచ్ణాంతరళ కారమ లఘువుగాదని తెలి 

యంజాలక తనకవి విరోభూపణమున “ జెళుకుంజూపులు, తళుకుం జె 

క్కు_లు” అని యలఘుళ కారమునకు నుదాహగణముగాం  జూాపియబ 

లపండితుండ మ్యెంగదా! అక్క_టా! అప్పకవియును (సెకే ము “నతాం 

భా కూపం పవిశెంతి” యనున్యాయం౨బున 6 బెరటితోవంబేడ యిట్లు(శ్ర 

ఆ శాషసమున వ్మాకుచ్చు చుం డెడ్ 

తే! పెద్దళొకును దనకునశేదవముగుట। లళలకున భేదమట్లును గలు 

గుకతన। &ీ.తినిమాండవసరళశంబు యతుల బాస! ములనులఫ్వలఘు 

లకారములకునిలుచు-లకుణము. 

ఉదో నా పర్వ! క కొడుకుముడా నునుగుట్టపు! దళములు కరిఘ 

టలు భటరథవాతములుం! బుడమిచలింపంగ దుసదుండు! గడు వేడుక 

తోడుచూపసె6 సాంచేయులకు౯ా___ఉదాహూరణ పద్యము, 

ఇట్టప్పకవి ' డకారములఘ్వలఘు వులగులళ లతో యతి పాసములం 

దు సలుచ వని చల్ప “జళము” లోనివర్షాంతరళ కార మల ఘునవుకాదని 

.మయొజుంగకడకారములకుం (సముగా నుదాహరించె కావున నస్పకవి 

యుంగాడం బప్వులోనే యడుగు వే సుగడా! అహో బలాప్పకవ్యాది 

గంథకర్త్శలు చిన్న సూరి మతోద్ధారకులగు శా వ్ర్రగారవతరించునబుకు. 

జీవించినచో మేలుగానుండును యట్లుగాక దురదృష్ట వశమున వారు 

సనం డేవాషిముకి, చేసికొన కుండ చే జేహవిముకి, కిం
 చాలయికి "వెండియు 

" విమర్శకుల వివరానుసారంబున నింకొక ని శెపోక్సి గలదు (2) అస్పకవ్య 

పోబల పండతొదివుత మ్నూన నచ్బాగథ వర్ష సమామ్నా యములోని 

| శ కారవులఘున్రుగౌని నగ్గాంతర ఫ కారముగాడంటు కావున న్నాగంభక 

కలు లఘ్వలఘుల కారమ.లు వోలె వర్షసమా మ్నా యమున లఘ్యల 

సు శేతోబులు "రెందు నునుండందగుననియంచి యచ్చ 'పలుంగున ముప్పది 

i . మీదు వర్షములని శెక్కంచిరంటు ఇట్లు ప్రు “సావాసే లక్త్రీణో అనుసా 
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ముక కులంకించుకొని లోననిముడ్చుకొనంజాలక (ప్రాచీకయుత్రోద్దాటన 

ములు నోరికి వచ్చిన కుల్ల (గక్కందోొకంగిరి. అప్ప కన్యహో బబపండి 

తొదులంమత మున విమర్శకులు చప్పినశ వొ షన నర్గస మాన్నూ యము 

లోని దివర్థాంతరళ కారముగాక యబఘు వేయైన నో “వళుల్కు పాళు 

లు "__ల్రత్యాదులందు, అచ్చిసరి 38 సూతా దులచే సాధిపంబడిన 

యలఘులఅకారమే భాప్మూ పపంచమున నివ్యటిల్లుంగాన, “హాలుకు తళు 

కు౫.___ఇ త్యాది శబ్బయులందు నలఘువుగాని యాళ కారము (బతుకుట 

రు గతిలేక మొదటి 3 వాసము వచ్చుంగా దే “అహో * యూలచ్చేవీత 

నుల్లసిల్లెడిని, ఒకవేళ, అప్పకన్యవోబలపండితులు కతా గామస్వాముల 

వారిదర్శనము చెసిన యెడల నలఘున్రగాని యావ న్లాంకేర ఫ్ర-కార 

మును దయాధర్శభికముగా నొసంగుదురని ుశేనిచుందుమో! యిట 

వీనుండు. 

స] పొ (శపము) 

6-5-1919 గోదావరిపతిక 

(బాలవ్యాకరణ) 

oy! దు Sr గుప్పార్థ ప "కాన్స్ కొ రి (మర్శన విదారణి, 

(సమరాంగణ పార్గమూర్భీ యము) 

OP షొ Pan 
09 N 

పూర్వషతికాను బంధము, 

రి ఓ 9 స్వాములవారి బొజ్జలొ మత్సర స పరార్థసంప్తి ఫ్ర (పాజ్యఎబుగాను 

నవరపదార్థనంప త్రి పూజ్యంగాగాను వలరుచుంజెడి, ఇం౦తియ కాక , 

ఇంకొకనంపత్తి మితిమారియున్నది. అదియెద్దః నా ఎఘున్రులుగాని నా 
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వక్షాంతరళ కారాకురనుల సంపత్తి యే కానిఅయ్యది యున్నను (భమ 
మూలకమైన యాసనంప త్రిములోకముల ముప్వునకు మూలరిబగుంగాని 
యొప్వునకుం గారణము7'దని చూపిదీ9ని నాబ ణీభా త గాణీభూత్రిత్రో 
నీస్వాములవారి విమర్శన పుంగుట్ల బాంత నుండి డుల్ల వేసీ యంతము 

నొందించుచుంటిమి గాన నస్ట్రీయనర్థవణ౯ సంపత్తి లోకోపశారులగు న నప్ప 

కవ్యాదులకుం జెప్పందగదు. 

అథవా అప నక వ్యహో బల పండి తాడుల మతేమునసీద్ధ ( బెళుకు) 
సాధ్య ఏళులు శ కారము లుభయములును నలఘు వ్ర చేయని విమర్శ 

కులందు చేని యట్రయిన: వోం జిన్న సూరి తానును న్మృృ్ససమ్మతింపక యల 

ఘునవ్రగాని నర్జాంతేరళ కార మింకొకటిగలదనుటకుం గారణ మేమి? లఘు 
లకారజాతికిని నలఘుబకారజాతికిని నుభయమున కుంగాక రెండింటికిం 
జెడి 4 (తిశంకోరుపభే గాయ నజ జ్యారపిన భూరకి॥ యనునట్లు (తిశం 

కుగతిగల వర్గాంతరళ కార మొకటి నర్తిబ్లుచున్న దా వళులు॥ ఇత్యాదు 
లందలి ళకారము నేరీతిసి నేముఖమున నలఘూచ్చారణః ౯ బలుకు 

చుంటిమో 'బెళుకు ఇ ఆ స్బాదులందలి ఫ్ కారంబును న లఘూబ్బారణతో 

బలుకుటకు నారీతియు నాముఖమును గాక వేజోకటియుండునేమో? 
విమర్శకులు సెలవిత్తురుగాక। (అచ్చి. ప, 18 సూ.) ఇ త్యాదిసూత)ము 
లందు నలఘుశబ్దముచ్చరించి సాధింపంబడిన (పాళులు) ఫకాౌరమే యల 

ఘులకారమనియు( దక్కి_న-దోట్ల (బెళుకు, నున్న సిద్ధళ కార మలఘువు 
గాని వశ్చాంతరళ కారమనియుం జిన్న సూరిభావమని విమర్శకులందు రేవి, 
యయ్యది యవిమర్శనచనం బయ్యెడ్వి విలు కాట్లు, హవెటుచు, ఇత్యాదు 

లందు గమముగా ఆచ. ప, 7సూ, కి ప ప. త్ర] సూతా్రదుల నల్ల 

" శబ్దముచ్చరించి యలఘుశేఫము _ సాధింపంబడినదిగాన.. జిన్న 
సూరి మతముననలఘుల కారంబునకుం బోలె నలఘుశేఫమున కును నట్టి 
పాథ్యశకట రేశము శేన్యాయందై న యముదాపూరణముశ్రైయుండి, వలుగు 

గు. ఇశ్యాదులందలీ శకటాశారశేశములకువ్చుగాని ,వన్గాంర . 
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మనంవగి యుండు ఇట్టుండంగాసూరి గారుస్వవ చనవ్ రుద్ద ముగాసంష్ట్ర. ౨ పకి 

వాతము నొద్ద పవీలుగు 'మెజుంగుశ బ్బముం) అఘు "రేసు నకు నుగావాక 

ఉఆములుగొ నేలయిచ్చిరో! సిమర్శకులుప )త్యురే, రమాయం
దగియున్న ది: 

మజియు విమర్శకు అ మకౌనుసారమున ల ఒం కొరమువేక నఎఘులకా 

రము గ్యహింపంబడినను వర్ణాంత రశ కారము (బెళుకు వర్గసమామ్నా 

యములో సీర్చకరింపయిడిన శే న సమతమున లభఘుచేపముే నలభులేఫము 

(చెబుచు) (గహింపం బడినను వగా ంతర శకట రేసము (విబుగుమెబుగు) 

వర్ణన భూవమ్నూ యమున చాతాచార్ల స్రమ్మ ద సామెకరీకిని గ్రహించుట 

కప్పక బరాత్కా రమయి యుండోడి. అందున విమర్శకు ఎ మతేమున ల 

ములక్రారమును లఅఘుే్యమును నలఘుఅకామును (సాళు= పై నలఖుే . 

ఫమునే (పుకారు చెజుచు) వళ్గాంతేర భ కారమును (బెళుకు, తళుకు) 

ల్లో 

వస్షైంళి కెరశ్యమును (విబుగు, మెజులు జాతా చార్యము దరీతీని దో 

పృకధరింప పనలసి యుడును. ఇట్లు ' పెనింజూపిన నీతిని సూగిమసకమందుం 

గూడ వన్లాంత్రళ కారమువో ల “భటీతే వింకుజే నరోగశాంతికొ అకు 

స్యోయమున వర్ణస మోమ్నూయమున వన్హాంతర శకట రేఫముగాక ము 

(ఆ) (గ్రహింపకతప్పదు గావునసూరిగాను క్రి వర్తే ర్ల ముని యేలయన 

లేదో? వీవరీంచుభారము విమర్శకుల తల వైదొలగనడమా అహాసా' 

కళా వీ పరీ శా శ్నేదావసావనకేన లనుషునువ కరీతిని. 

విమర్శకుల యయామయపిపరీశ జాన పిభావ గూన నగ హాల 

యమంతయు నలఘుభిన్న నచ్జా తేర శ కార గుయమ్ముకు డాశ
శ శేశమ 

యమ్మురు గావలసీవ చ్చెంగ దా !! fr! 
we | |. గ 
న. "! 

శ . 

సుధ్గీమణులా రా! ఆంధభాషను నాంఛ్య భాస ఎ వేయు విమర్శకు 

లవితండా వాదనుతంూ? ఫోన్సిం ముం సక్ళత మవ మూమకరాద్థాంత్య, . 
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వర్గ్ణసమామ్నా యమ దలి శకారమెన్లి ,వియాకరణుల నుత 

మరిదును న- ఘు కౌరంబని యంగీకరింపక తీరదు. అలఘున్రగాని వర్గం 

తర కాలంబనుట యవిద్యావింసిక నచనంబు వళుల్కు పాళులు, తాలు 

లు_ఐ్ర క్యౌాదులయందలి నాధ్యళ కారమువోలె అహోబలపండితుని 

చేత నుదాహరణములుగా సంబడిన “బెళుకు జూపులు, తిళుకుంచె 

క్కులు”.__ఇ త్యాది శబ్దము౧ందలి సిద్ధళ కారమ్మును నలఘుల శా రంబే 

కాని యందున విశేషంబేమియు లేదు. అధవా వళులుు పాళులు, 

తా్రాళులని బహుత్యమందు ఇండల కాదేశమయిన ళకార మలఘువని 

సంగ్ఞాప 18 సూత )ము-నొద్ద' జెవ్వుట జేసి, అచ్చి. ప. 18సూ, ఇత్యా 

దిసూత ముల న లఘువబ్బముచ చ్చరెంచి విధింపంబడిన ళకారమే యలఘున్ర 

గాని యన్యమ్ముగా చేరదని వి$వపడుచున్న దందుశేని విన్తుండు, ఈసంద 

ర్భమున వృద్ధి రాదైచ్ సూత్వస్థమైన యిీకిిందిభాష్యము దృష్టాంతము 

గా నవసరరిబుగావున నయ్యవె నుదాగాహారిం చెద, 

తక్టిచ్చు నరిదంత ద్భావిళ గవాణమ్1 వృద్ధికి క్యేవం యేఆ కారెకారా 

కారా భావ్యంలే లేపాంగివాణమ్! ఆహోన్విదాదైజ్ మాతిస్య। 

కించాత; | యతిత ద్భావిత గ )వాణమ్! శాలీ యో మాలీయ ఇతివృద్ధిలతు 

ణ' ఇన్ స్పాప్నోతి!-సూత్యమ్మున వృద్ధిశబ్దము నుచ్చరించి సాధింప 

బక్షిన యాశా రాదు శే వృద్ధినంజ్ఞగలవియా? లేక సిద్ధసాధ్యమ్ములైన 

యుభ యవిభా కౌ రాదులును ృద్దినంజ్ఞికయులా? యని కంకించుకొని పొ 

ణియాది ఫబ్బములందును వాలీయ్య నూలీయాదిశబ్దము లందును వ్యద్ధాదితి 

సూతోక వై మెన ఛప ప్రత్యయము శ్యాష్క్రీయముగావున సామాన్య 

న్సుగా నాదైజ్' మాకమునకం వృద్ధిసంజ్ఞ చెప్పందగునని వైభాష్య 

ము తెలుపుచుంజెడి. అందున స ర్వాణవ్యాకరణమున సిద్ధసాధ్య మ్ములేన 

యథ యవిధా కా రాదులకును సామాన్యముగా వృద్ధిసంష్థైవర్నెల ల్లి నరీతిని 

చ న్ నాంధి; వ్యాకరణమందుకు నిద్ధసాధ్యళ కారము లుభ యములకును నన్వర్థ “న. 
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మైనయణఘుసంజ్ఞ శా స్రీయ మె యుండు, కనుకనేయస్పకవ్యహూోబలపండి 

తాదులు దళము, బెళుకుంజూ పులు. ఇ్యాదులయందలి సెద్ధళ కర 

మలఘువుగానున్న ందుల కుదాహారణము సిచ్చిరి. ఏంముక్కూ మెలగు 

ఇ త్యాదులందలి సిద్ధ సిదథకటెంరేఫం బల భువసి బాలవ్యాకరణమంచును (సం 

a పు 18ిసూ) నదాహారింపం బడయ. అట్లు కానిచో వళులు-_9 

త్యాదులందలి సాధ్యళ కారము: ఏ వో లే (అచ్చి. ప ప, 1వసూ) పాటు చు 

ఇత్యాదులందలి సాధ్యశకట రసమే ( (కి). క . 81స్ఫూ యుదావారిం'(ద 

గి యుండుంగదా పిబుగ్య్తు మెలుఃం గతే త్బాచనలయండలీ సిద్ధశక ట7 చేఫం 

బలఘివని (సం, ఘు. 1రిస్ఫూ యుదా హారిం ఎన మాత్రమున, వీలు కా 

అు (అచ్చి. ప . 70 సూ), సఖుచు పభున్ము (క). ప ప, 81.82 సూ) 

ఇ త్యాదులయందలి సాధ్యశకట “రేసం బెట్టు అల ఘువ్రు కాకపోదో [ యే, 

ఏళులు, పాళులుు, శాళులు....ఇశ్యాదులయ మందలి సాధ్యళ కారమల 

ఘువ్వని (సం ప 18 సూ యుదాహారించిన మాకమున, బెళుకు. తళ్తు 

క్కు తళతళ, వళావళి___ఇ క్యాదులయందలి సిద్ధ కారమలిఖ) కాక వో 

దని దీమంతులకుం గరతలామలకముగాోం. గనంబడు చుండు, సిద్ధశకట రేఫ 

మువోలె (విజుగు సిద్ధళ కారమ్మును, (బెళుకు) సాధ్యళ కా. "మువోలె 

(కాళులు) సాధ్యశకటశేభమ్మును (చెబుచ్చు,, నలభఘువ్రబసి యనోోన్య 

దృష్టాంతమునం దెలియట్య్నకై యట్లు గ్రంథగర శో 'నుధాహరింభయడి మె, 

మజీయు, నిట ఏనుండు. అచ్చి. ప. 18. సూతాదులు. వళులు, పాళి. 

రు, ఇత్యాదులందు నలఘులకొౌరము (శ) కుధింసం ఏడు దుండోంగ దె! 

ఎన లయం అననా వరా పకకన 
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(బాలవ్యాకరణ) 

గువా ర్భప్రకాశికా దురిరమర్శన విదారణి, 

(సమరాంగణ సారమూ ని యము 
యు అలో 

పూర్వష్మతి కాను బంధము. 
శ్ * 

న yp Pr 

వర్షసమావమ్నూయములోని వష్టాంగళ కార మలఘున్ర కాకున్న 

వో (గంధకర్త కు బూర్యో కోదావారణముల ందు విథధింపండుట కై యల 

ఘులకార (శ్ర మెక్క_డనుండివచ్చినది? ఈవిధింఒంబడుళ కారము (అ 

లఘులకారము కాకినుండి వచ్చిసదా? గయనుండి వచ్చినదా? తేక 

యరబ్బిభాపును ఎండి యరుచెంచినదా! అధవానర్లసమామ్మా యములో 

ని లఘులకారమున నే (ల) యాయ. ౯ఘుల"కొ రము (శ్ర (గ్రహింపంబమన 

ని విమర్శకుల భావమందులేని యయ్యది రపాభానభానంబు, అచ్చి. 

18. స్యూతిమన ర్క డ్క లతో బాటీగా లకారమునకు నలఘులకార 

ము (శ్ర విధింపంబడు చుండెడి, * కారమున సియముగా నలఘుల కార 

మునకు |గవాణము న్యాయ్యంబయ్యె నేని, యీసూ్మూత్రమున బహుళము 

గాం బునరిధాన మేల యవసరంబగు? “న్లో విధిరత్యంతమ పాపే! చియ 

మ్మపాడీ కేనతి” యనువచనమ'నం (బొప్కింపనికజీవిధించుట యావళ్యశ 

ముగాని స్వయముగా నే లకారముేళ కారమునకు (గహణముసంభవిం 

చశచోవిథభానవేళయనసరంబ? అందన, ఇల్లసమామ్మ్నాయనులోసి ర 

డ్ లచే లఘ లకారము (ళ) (గ్రహింపంబడున నన్న వో నట్టిమాట యెట్టహో 

సౌన్సదమోా! య యే లఘులకారమున నలఘులకారము (గ్రహీంపయిడు 

వన్న వచనమ నను సాథి సనచన మయ్యెడి కాన్క'ర్కడ్క లకు శకార 

వక జో! యః రీతి గీర్వాణభావ మయందుంబ జెగాక్త యి 
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యాం థన్లున లకారమ్లునకు భ కారము న ర్జాంత రంబని స్పష్టపడు చున్న 

ది, ఇందులకు? [(బోద్చలకం2 ముగా నీయపనోబలపండి తియ 
వాక్యోంబు (పు 

ట్కు 188 స్మీక్రిందనుద "హరిం వెద. 

కన చెవంళ కారస్వాప ప్వవన్షాంత రత్వం తతమే బాశ్వరసూ తాను 

క్ర కే పిలతయోార్ల ళ్లయోొ "శ్చేకత్వమితి శాబీక శిఖా వలేంగా ను రుక్త త్య, 

లో: షృతివాల్నీ! భిరుక్తత్వా, ల్లర యూరుచ్చారణన్యలోక వేదయో రీ శ్ 

న్నశ్వే (సకియమాన శె తచ్చ, నళ న్యాన త రత్వంవక్తుం శక్ష తే”. 

(Jy on 5 సూ క్రేభందలి లకారమయుగాక మా హాశ్వరసూూ కములందు ళ 

కారము చెప్పంబడక్షున్నన్వు ల, డృలకుంబో ల
ె, ల ళ్ళ లకు నభేదమని 

చైయా కరణకి ఖాభుణులు చెస్పుటం చేసియు, (2) (పొక్ళతే వ్యా 

కరణమున వాట్బీకిమవాగ్టి లకారమునకు శకారము విధించుటంజే 

సియు, (8) ల్లోకిక భా హయందును, వేదమందును లృ ళ లకు నుచ్చార 

ణము భిన్నముగా గోచరించుటు జేసియు, లకారముకంకు శ కారము: 

వర్తాంతరము కొదని చెప్పుట శర్షస్థంబు కాదని షై 'పెయహో బల పండితీయ. 

ఇాకష్టమునకు నై వము, అట్లు లూ చుసి _ౌకృతె వ్యాన కరణమున వాల్మీకి 

ముని" లశారమున్లకు శ్ర-కారము విధిం చుటనేత లకౌరముకంశు ఖ్రకొర్ర 

Fe 

కారణముగా నెత్తుకొనియె. “లోళ్లః మైశాచ్యామ? అనుస్తూత్రము నె 

తుకాని య౫౩విఖి యేయపష్పకవియు (కిఇశాష్ట) కనంబీణు దుచుండేడి.. 

ల ట్టి (పాకృతభ' షయందుబ ల సాగథమందును, అచ్చి. సు 18. సూతే 

మున బవర్ష్యస్టామున ఖని వర్షమును విధించుటు చేసి ల 8*+రముకంగెొ భకార. 

ము మజీయొకవ ర్ల రముగాని . _ శీర్వాణభాషయందాంబ లే వర్ణాంతర 

యు గకార పోడనిస సషడు చున్న యది, దానం చేసీ గీ ర్యాణమునం గళా? 

గళ్లః _ఇత్య్యొదులు. కల్యా గః క్లక్మోదిక ముగా నెనటులు 

కున జళుకు, కళుకు___ఇత్యూదులు శెలుక్కు కలకు... ఇత్యాదిక్లు 

ము' మజేయొకవర్షమని (నస్లాంతరమ్ర) యహోబలపండితుండు. రెండవ 
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= వాహనా 

ననా సకానాయుతా ఆ అన అరా మై 

14% బాలవ్యాకరణ గుప్తార్ట్మ ప్రకాశ్రీ కొప 

గాం గానేరవు, ఈరీతి తెలుంగున ల్క ళీ లు పరస్సరయును భిన్న ముల. 

ని సృష్ట్రపడుచుండంగ్యా వర్ణ సమామ్న్మాయములోని లకారమున నలఘు 

లకొరఠరమున (శ) (గ హాుపంబడున్నందున నదియే, 5 అచ్చిః ప 1కి వ 

స్మూతమాన నాదేశమై పాళులు, (౩ కులు... ఆకా డరాపములు సిద్ధిం 
చున ననియు. నాచ్చికవర్షసనమామ్మాయము 3: 'బెరొ్క్కానినళ కౌము వ్యగ్ణాం 
తర మనియు, నలఘముల కారముగాదసి (దూ, బాలు సం, 18 స్రూస స్ప 

ముగా సూఃగిగారు. చెప్త్రచున్నాొ రను విమ్శకుల: వచనంబ ' విద్యా 

లాసమూలక మేన దోవికుక్ళ వచనముగాని వేతొకటిగాదు. రఃడ్శ 
 లకుం బలె, (అచ్చి. వరి, 1కిసూ) లకారమున కును భిన్న మైన యల 
ఘులకారము (పాములు తా్రాళులు వర్షసమామ్నా యములోని లఘుల్ర 
కరమున గహించుట కుం దేటికొమ్మును' సాధించుటకు వంధ్యా పు' 
తుని బరిగహిం చుటను బోలు చుండి యొప్వుచుం జెడ్ అట్టు లఘుల్ర-క్రా, 
రముూస గ్రహింపయిడు నలఘుల'కార్రము వంధ్యాపు త్రయ మానముగా 

వున దానిద్భ ప్లాంత మ ఎ ననుసరించి వచ వ్లైసమావ్నాయములోని లభఘు రే. 

ఫమున గిహీంపంబడు నలభఘులశేఫమును గగనకున సుమాయమాన మై వి 
కాసమున వి స్తరిల్లుఎ గాత! (సునింజూపవిన . చర్చ చేత వరః ర్రగమామ్నాయ 
ములోని లఖులకారమున నల ఘుల కారమును (1) గ )హించుట దుర్భ 
టమనియు ఏళులు పాళులు___ ఇ త్యాదులందు కచ్చి. "పరి, 13 సో) 

. ఏిధింప బడిన భ కారము వర్లనమామ్న్మా యములోన్సి శ కారమనియు, నదీ 

. యగముచే యసియు స్పష్టపడుచుం' చెడి, | 

"కాన లఘులకారనుూను (ల) నలఘులకారమును (శ్ర పకికించిన 
కీతినే న్నే. వర్షసమామా్న యమున ల$ క్యేమునే కాక యలశుశ్రేఫమును 
న (అ) బకియిుపందగినదియని విశద. మమ్యెడి, అటులు సూరి నేయకునికి 
 యవివారమూలకంబనందగు. ఇంకను, వర్ష 'వేధములోని ₹కారమల్వువే 

వ. సరాలు తు 
కవర్ల సమామ్నాయ మందలి. ,శశారము; “వన్హాంతథముగ్రాని 



యలఘులకారము గాదని యొజుంగునదో యనిన యీ బాలవ్యాకరణ, 

ములోని. బంతివలన వశ్హావళీయ౦దలీ ళ కారము పన్టాంతర మనియు 

నలఘులకార గాదనిముయున ని స్పష్ట్రపడుచుండ' గా సవాక్యమునకుగతియే 

మని యెవరైన సడుగుదు చేని యవథధానముతో నాశొంపుండు. ఇటనతి 

డూరజర్శ్భు లయిన వ॥ నీ! రా॥ శాస్త్రులుగారు " “జక రామళక రాశి” అనిన 

వాక్యమును “దశరా! మశశా” ఆని _ వేదమువేసిన స్తై,  |కక్ళతమున 

“వర్షసమావ్నూయమందలి భకారము వ వర్ధారితర మా, గాని అలఘులకా 

రముగాదు*' అని శోదమునేసి యాం ధభారతియొక్క.. పుట్టు ముంచిరిగాని 

చేతొకటిగాదు మెసిం జూపినబంతి యేక వాక్య మే యగుంగాని "పెక్కునా 

క్యములు గాచేరదు. అవధరింపుండు. వర్ణ సమామ్నా యములోని ళ₹ కార 

ము వళ్ణంతరముగాని యలఘుల కారముగాదు... ఈ నాక్యమున, కాని 

కాదు... అను రెండుకబ్దముల చేత ' రెండునిపే భములు చెప్పంుడీయె, 

6 -క్రాసి? శబ్దమలఘులకారమః నకు పికేషణంబు. "రెండున కర్ణములును 

సహాడి థావస్వ పమునే 'బోధించెడి, ౫ "నున, వర్ష వేదములో ని ళశార 

ము వర్ణాంతరముగొని యలఘుల కారము (శ్ర గాదు, అసలా వర్ణా 

తరమెన యలఘులకారమే యని: యరగ్గిమగును. విద్యాశాలలోని యా 

యాపా ధ్యాయుండు సుబోథకుండు గానికాస్రిగాడు-- అనలా సుబో 

ధకుండైన శ్యాస్ర్రీయె యని నిపేధద్వయము సుబోథక శ్యాస్త్రీయగుట 

నిస్పంశయమని బోధించును. ఈయనవిద్యాంసుండుగ "నె (బావాణుఃడు 

గాండు---లన Sant విద్వాంసుండై డన (బావ్మాణులో యప నిశ్చయమును 

'దెల్పును.. (గంథకర్ప రలు, (పస్తుకొంశము సర్వవిథంబులను నిపే.ధింపశక ర్. 

ముగానిది యనిబోధించుటశై నిపేధద్వయమును (బయోగిం మట... గల 

దు. ఉదా “క్లో న్ఫుటలౌన పదైరపాకృలా న న చనక్వీకృత మర్థగార వదా ? : 

భారవి 9 సర్ష=- = అగ్థగ "రవరి నన నీక కృతం; స్వీకృత మే నేథ్యర్థః వై కు. 

శద్య ధ్రవకె్థగారనా భఛావనినవతజానార్థం న్ ద్వయమ్ సంభావ్య, 



H4 బాలవ్యాకరణ గుప్తార్ధప ప్ర కాని కాపర 

అతనే 

నిపేభనివతకా చే జ్యా పతి మే. థా విషివామన అహ ౨టావథ వ్యాఖ్లా 
538 నము చూడుడు. మణియ్యు “నామూలం లిఖ్య తే తెకించి న్నా న వేకీకము 

చ్యతే॥ నా నావిన్నీణ౯ాం నవిస్తిణకాం మధ్యానా మనీబో 'ధక్యత్ ॥ కత్యాతిని 
సేధద్గయ (వయోగములు పెక్కులు గానంబడుచున్న షి అశు ళు 

4 
జో 

ia ర్ం సమాన్నూ యమందలిళ కార మువ్థాంతరముగాని యలఘుల కార క్ల 

గాదు” అన్న పక్ళత వాక్యమందు ను శెండునిసేథము.లున్న ౦దున, నభా 
వా౭2 భావము భ్ వసగ్గరాపము గాబట్టి ప్యర్ధాంతర మైన యలఘుల కా 

రమే. యనిన యర్గమగును. తెలుగు వ్యాకరణమున కు న్యతిరేకము. 
గా గీఠ్యాణవ్యాకంణమున మా హెశ్వరసూత ములలోని “లణ్॥! నూ 

(త్రమందుల "కార మొక్క_టియ (గ్రహింపంబడ్ యె, సశ పా 

సశేవము, 

గోదావరిష tty 

0519 

(బాల వ్యాక రొహ)" 

గుప్తార్థ పకానికా దుర్విమర్శన విదారణి, 

(నమ రాంగణపార్థవమో ర్తి యమ) 
పూతర్ణప తికానుబంభము త 

లం: సై 

పొకోరముకొంటు శ కారము మతీయొకోవర్లము (నన్లాంతళ మ) 
కోదనెడికౌరణమున ళవర్ల ము ము హేక్యర నూతరిముతిలో (గ్రహింప 
షతజ్రయన్షై. సంస; కాకమున లశకారముకంకు ళ కారము ముణిరొక్రొ వళ్ల 
వుగాదు. 3 గలఫాలిత్ ఇనుకోవంబుతో తె ఆూాాళీక్ అబా 
క? ట్ర కురా వరచుతుసో జలా 

i క; డి న టా లొకాత్య్యర పోజనువ నేన వద్ధి 
జ th (; శ A Er bh ళా 3 ళీ న్ ః [నా సస 

స్ 1౧ న. | on వ్ 
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ఓ 
4. ' ha , “ . Mera in . , ॥ / 

. ' 1 ' ' " " | ' nt , 1 ' + 
, ' ," క. న 

' WH th . ' i 

త 
ప a గో ॥ ' 

i ॥ Mia ft ( ot టై) i MR wr ited శ |. 

he ౫ 

॥ / ' 

కో ' | . 



ద్వంద్య్వోసశమనము. 145 

వర్షము గాదు గావున నే గీ ర్యాణభాషలో భ కారముతో నుచ్చరించు 

శబ్ద ములు, లళారముతో నుచ్చరించినను ఇాస్రుబౌథ లేదని పర్యవసా 

నము తేలు దుండేడి. అబ్లునీ ర్యాణఫాపులో భఫ కారము ఆకారముక్షంశు 

నన్యవర్ష్మ ఇ ము (వచ్ణాంగ రము) కాకుండుట స్నుపసీధ్ధమై యుండంగా నా 

సీతిస శ కారము లశారముకంశు మజియొక వర్గముకాకుండుట యాం 

(ధ్రభ'ష ను వలనుపడటసి వ శన్ఞాంతరత్య్వ సె నిపే.ధమునిపే.ధింపంబడుచున్నది, 

అందున బెళుకు వళావళి___ఇ త్యొాదులు జెలుక్కు నలావలి, న. 

కిని బలుకంగూడదు. మజీయు నహోబలప పండితీ మ ము మాకు నవసర 

చే వేద్య ప్రాయంబని (పగల్భభాసణంబులం (బకటించుకొ
 నెడీ విమర్శకులు 

బకారముకంకు శ కారము. న,ర్భాంతగమా "లేక, యవ గ్లాంగేరమోా యవి 

విచారణసల్పు (వకరణమున నున్న వళ స్యా వళ్ణాంతేరత(ం నక్తుంశ 

క్యత” 188 (పుట) యనిన వాళ్యంజనై నను ను గందోయితోం గానకా 

కుండుట యంతయు వింత గానున్నయది. వైసంస్కృృతే వాన్న ముగూడ్త 

వ కారము (అలఘుల కారము) వర్ధా వగాంతరముకాకుండుట (లక రము కంచు) 

చెప్పశక్యముగాదని రెండున ముల తీ వడ నే వర్ణసమామ్న్మాయము 

లోని ఫభ కారము (అలఘుల కారము) లఘుల కారము కంకి వర్హాంతర 

చను యనిన యవధారణార్థ ము? 6 గూడిన ఫలి తార్థ ములు బోధించు. 

చున్న యది. వ్రట్లునర్గ రస పూ మ్మా యమ: లోని శక రము గీర! ఐవాణి, 

యుంచదుంబబిం గాక లకారముకగంశె వస్హాంతిరమనిళయు నలఘువనియ్యు.. 

నర్థము విశదమగుచుండగా విమర్శ కులట్టి దీకవాక్యమూను. డమయత్వ 

క్షరశిశూ మండిత పాండితో వ్ద్దండ కలో ౭ ర కుశారంబుతో ఖండఖండం. 

బులుగాంగం జెండుబెండాడి “వర్షసమామ్నా యమున( బేర్కొనినళ కా. 

రము నక్ష ౧తరమనియు” నలభఘుం కారము గాదగియునని వెట్టి మొక నుర | 

ములు సేయుట యే శాకదుండ శక ంబునవికప
 నాధు క్రై కండ న మూ శ 

బున ఇట్టి వార? కట్టుసాలు నయ జో ౧ సే
యు 3 స్ు జ! 

TD 

ల్ 
EE: స్త . 
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తశవతళ వశావ?,...ఇ త్యాదుల౧దలి భారమును యరలవాకాలఘవ్య 

అలఘవ కృత్ రభ ఎవారిజా EN వర్షానా గురుత్వం అఘుత్వంవోచ్చా 

రణ గొరవేణ చ; ల్లాఘువేన + సతి, (147పుట) యనిన యభబోోబలసం 

డితియవాక్యరీతిని నబఘూణ్వా ఇ వో నుచ్చరించుచుః దమపిండి ఆ "రము 

లు పయోగతిచి యట్టి శ కారు , చిన్న హూరినుతమున నలఘువుగాదని 

యు గుప్తార్థ పకాత్తిళా కారులు వొరివున వేదమును దెలియ లేక యలత్యు 

ములను లత్యుమును సేసిరని.. హోరాహోరిగా నసు*యాభూతా 

చేర్గంబునం బోరుచుండి చిట్టచి; నకు సిగపట్లనో తమునకు న్నాతేపడిమె 

దరు వీరిదుర్వి మర్భః దృష్టియం:: దర్భపోటు లతుణమే కొని పీంచెడుం 
గాని సందర్భ వాటు? కుల మేకి'శంబునను గాన రాకున్న ది; సందర్భ 

పాళుయున్న చో ఫ-కారంబని = బకుచు' నలఘున్రుకాదందురే ఫళకారం 

బని గురాబ్బారణము నేయు  సలఘువ్రగాదనుట ఉన జిహ్వామే 

న్థినవేత్యు క్తి ర్లజ్ఞాయు శకేవల+ముభా నబుధ్య తేమ యాబోథ్లో బోద్ద 

వ్యఇతి తాద్భకీ! లీ” అనెడి వేదా-గ పంచదళీ పంచకోశవి వేకమందలి వచే 

నంబురీతిని మాటాడుచుకోట :ాలుక్రలేదనుట వంటిడై కేవలమును ల 
జ్ఞాన్ధిమజ్జనంబున కు మూలంబెయుండెడిది కౌనం గాళీపురమందలి (బా 

హ్మాణుండు. విద్యా 'నుడుగా ని న్ని పుందుగాండు.__అనువాక్యమున కుం 

గాళీనాసి (బౌాహ రదు వినా ౨సు డనియు వి పుండుగాండనియు నర్ధ 

వెప్పినచో (బె ఘా గా "క మొస్ఫుకొను చు ని పుండుగాడని A 

ధించుట యెంతయసందర్భము . గానుండునో యశ్షై వర్లసమామ్నాయ 

మందలి భకారము వగొంతరవ.గాసి ఇక యలఘుల 'కోరముకాదు.__అను 
చా 

. వాక్యమునకు వర్ష లోని భళాగము నస్థాంతరమనియు. నలఘులకార 

.® 
రము న్వక్ కొనుచు సలఘువు” “దనుట యంతే యసందర్భముగానుం" 

+ ్రకరణనుదర్భమున న పమానవాక్యమన నిమేధ 

ము _గాడసీయు వరము ఇప్పనచో భకార (అలఘుల కారము 
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ద్వయమసి యంచుకొని, కార్సీవానీ [ గహ ఎటు విద్యాంసు(డు 

గానివి పుండుగాండనంగా విద్వాంసుండేం షి పుకోయని సందర్భా 

వండు ట్ చ ov గ . జాం పెం ఇటో అర శ్ సగ 

రము చెప్పుకొన్న ట్లు (పకృతేవా కర్ణిమందును శళ"కారము వస్హాంతరము, 

గాని యలఘుల కారము గాదన6 గా వ్రైంతిరమైన యలఘులకారమే 

యని డ్రకరణసందర్భార్థను తప్పక చౌస్వుకొనవలయ్స్ము ఇట్లు వర్లస | 

మావమ్నాయములోని ఫారము, స్ ర్యాణవాణోయందుంబ లెంగాక 

లకారముకంకు వన్లాంతరమనియు, నజఘుననియు స్పష్టపడుచున్నది. 

ఈవర్ణనమామ్మాయమందలి యలఘుల వారమే ($) అచ్చి. పది 18 వ 

స్ఫ్మూతేమున,. ఏళుల్ము పాళులు ర్త తా సులందు విధింపంబడినది. ఆ. 

యలఘుల కారము. వర్ మామా ల ములోని జేకాచిచోః ,బయు 

చొహరణములయందు విధింపంబడిన య ఘులకారను హీందిభొహనుం. 

డివచ్చునా? లేక, యంవ్సీ భాహనుండినాక: నా? కాన్న బాల, (పర్ 24. 

స్మూతీమున్ ద్ద గసపార్థ్మ ప కాశీ కా కారు ల” "సుజ కారవఖున కుదాహూరణము 

లు. గానిచ్చిన తళతళ, వళావళిశ బ్బములు, అహేబబపండితొదుల యు 

చాహరములగ 'జెళుకు శభాదులువోలె (148. పు జగ జరీ యమాన: 

ములగుచున్న వి. వర్ణసమామ్నూా యము. భో వ లఘు క శారముత్రోం చాటి 

గా నలఘులక్షారమువోలె (శ్ర ఘు రేభ నూతోం టిగా నలఘు"కే 

జ | వ న ది . టి అరు స 
పరంిసును (ఆ) బఠిత ఫ్రైపుగొన న స్పగవి చెప్పిన వోవపున (: 2) వర్ల 

ములనందగు. అయ్యూ! విమర్శకులు వై కంత యా నత్త వది రి ంపనెంచు 

కొనిన సూరిమతేము తెనుంగుబాసకు వ. డి (కన్ని? గప , మతలేంబనందగి 

యింతలో చే యంత మొం చెంగట”! వ] స చా వ్లన 9 గారు సూరి 

మతమును వరి ంచుటవిని యో్యోసూరని యం" వూదా మొ శ క యలరుబోండి 

నంసంబున వర్ణి ంచుట సూరి, హాచ్చరిప్ణి 512 లే నమత ' అనుగూన EE) వ్యాక 

వె తన్ను నీఫారసు సుచేయుమని బల త్మ: ఎచుచున్న ట్ గింది బడ 
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తుకొనిన “రస క్షత గృవ్యా లెద్విపి కల అనువాకం "మొదట సర్యమం 

గళము నేయంగానున్న శేవాగ్ని బజంబే తస్వృుల కుష్పయెన యీవివు 

రన (గ్రంథమును భరించుంగాతి! ఇట్టి ప్ దుర్విమర్శనంబు ప్రకృతంబు 

న శా” ఈపాండీత్యము నీకుం దక్క. మశియెం చేలంటి మే?” (మను౨ 

ఆ) యనిన పెద్దన్న గారి పగ్ద్చంబందలి యా మొదటే ఫగమును జ్ఞ_ప్తీకిం 

ఉఇచుచున్నది. సొంములవారి సెండిలికి జుటుసెతమెరన్ర శావ 
Aa ల రు 

య్ లెసెననెడి సామెతవీతిని న్ 'తొరామస్యాములవారి విమర్శనమునకు నక్క 

రము నాన మో ICE మెరప్రుగానక కట గావల; స్వ వై చ్చ ఉట్రైశెగుర లేని 
(వ J 

యిటి దివ రృకుబునగన్షంజున శెగురుదరంట, వమ! యీవగ గనాతీత 
ఇ ల, o (7 

సాందర్య విమర్శనమ | వస్గ= ఆతురమ.లను నా కిలి=దాంటనట్టి (అన 

సతు క్ ము లేనట్టి నొండ సత్య విమర్శన మ sx జూద న్రగల “విమర్శన 

మ) సుధీమణాలారా! తక్కిన విమర్శనా ౦శేవ అస్నియు, రిషి" నగ 

నా సీత పాండిత్యెముగల్నవై యున్నవి 4 ఐనను, మాన్యులుగాక, సామా 

న్యు లీపిమర్శనమున నేమెనసా సా ళలాంశమున్న -"దెచూ యని (భమింత్రురసి 

యాహించి యిందలి యంశములు సంగ్యహముగా నెత్తి పొడిచి చూసి 

ఉల అనత్కీ-ర, ౫ నశాంతార ఇరీవర నపాంసులామ్। వాచంహకికథాలా 

న ల నీవిమర్యః స్పర్మనంటన నంటినక క పాంసుపుంజమి కాన తీర 

వాసీనెన నేను స్నానముల పొనః పున్యంబునం బరివారించుకొనియెదం 

కు 

అద పథమాంనము, 

. సః పా! 1 (న శేషము) 



స్ దావరి క, ట్రిక్రో 

+, మే 1919. 

(బాలవ్యాకరణ 

గుప్తార్థప్ప కాళికా దర్విమర్శన పడారణి, 

(సమరాంగణపార్గనూూా ర్రియము) 
యి గీ 

పూర్వపతికానుబంధము 

అ ఈ 
© hw ఉట జ ఇల 

"బొల సంజ్ఞ. 4 సూ. వ్యాఖ్య 

నుదాహరించిన సూత వ్యాఖ్య విమర ర్భనమునందు ఇట్టి సిద్ధం 

తము ునరంచియే "కావలయును సూరిగారు 'బాలవ్యాకరణలోని నం 

జ్ఞాపరిచ్చడము నందలి నొబవ వస్తూత్రమున కంకము వండము ననువాని 

నడుమ ననుస్వారము నేనిియు, జకారోదావహారణముగా (ప. జై” శబ్ద 

మునుదాహారించిరి జకారమునకు శొర్లముు, మొదలగునిర్యి వాదములగు 

నుదాహరణములుండంగానీ ,పజ్కే శబ్బమునుదాహరించుట యనుస్యార 

పరసవణకాము లెచి వచ్భికమ్బులై యుండనగునను స్వాభ్మ పాయమ్మును వెల్ల 

డించుటకే యని తోచుచున్నది” యని యీవిధముగా విమర్శకులు 

(వాయుచున్నారు విమర్శకుల స నాక్యమునకు భవ మేవ నంగా 

“అనుస్వారస్యయయి పరనవణజ కి అనుపాణిని సూత" /ము 'తలుంగున | 

పక్తయిచ్చ ననుసరించి (ప్రవర్తి ర్తిల్తుననియు నందున నే పరసవణజా (పని 

తేక నిర్వివాదముగా నున్న శాన్టాదిశబ్టములు గాక పరనవణణ౯ా మెన | 

జకారముతోగాడిన ప ్మా-శేబ్దంబును బరనవణణజా వైన ణకారమును. . 

వీడి పూణాకానుస్వారముతోడనే యుండిన “కంఠహండశబ్దములును. చాల 

వ్యాకరణమున నుచాహరింషంబడీయ ననియు, సూరిగారి తాత్పర్యము. 

' వివరింప బడుచున్న యది, విమర్శకులు బిందుపరసవణజములు లేనం = 

డున శార్షశబ్బము నిస్వెవాదస్థలమని నిశ్చయించిరిగాని యీస్థలమే గ్ా 
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విడి 

ప్పవిపాదమునకు నాస్పదమై ఘట్టస్టలంబుగాం గానివిం వెడి, శా స్ర్రుదృషప్పీ 

నసాలోచింబంగా శారళ స్రమందును న ననున్వార పర సవణు 

వ్యములగుచున్న వి. 

స . (3 రి వే 
అ 

aX 

“శ్య-హింసాయామ్” అనెడి కృ. ధాతువుకం"కు “న ణ్రాతేర్ణ )న్వశ్చ 

యనిన యుణాదిపృథమ పాదస్థ సూతమ నగా (పత్యయమును, దాసికి 
నుడాగమమును జేయంగా న కారస్థానమున న నను సాగరమును ఒబరిసవణ౯ా 

మున గలిగి శృబ్దశబ్రముగును అట్టి కృజశేబమున నే సాధ్యమగునన్న హత, 

మందును శార్హశబ్లమున ననుసాగరపరసవణకాము లావశ్యక్రమ్ములై యుం 

డు అధవా es నకున” అనిన యుణాదిస్త్మూ తమున శ్య-ధాతువు 

రంకు గణ్ (ప్రత్యయ మును నుడాగమమునురా౭గా శార్దశబ్దమగునన్న 

యీారెండవపకుమందును నుడాగమన కారమునకు ననుస్వారమును 
బమ్మటం బరగ కార సవణ౯లమా జకారమును విధిగారాకతిరను, ఇట్లు 

శార్జశబ్దమున ననుస్యారమునకును బరనపణకామునకును సిమి తేమగు 

గశారము గణయింసపదగి. యుండలగా నట్టి గకారము విమర్శకులనోటికి 

బట్టరాని. యంత కారము గా జుజ్దుమనియెంగాయబోలు! నయ్యదివిడు 

వంబడేనది. ' వో చాపళ్ళార్జంమురా శేస్త శ్రీ)వత్ఫోలాంఛనం మతమ్॥ 

అను నమరనిఘంటునును జదువుకొనియెదు బాలుర నోరిక్రిగా మైతముశార్డ 
ట్ 

శబ్దములోనిగ కౌరము కాగముగా గనంబడక పట్టందగియుండగా వీరి 
'నోశామ్మాత్ర పుంగారమును నోర్వలేజే. పీరనోరొక్క కు. కారమోర్వ 
లేదన నేల? _పరియొక క్క-కన్నును విద్వాంసుల సలోస్కాార, ములో గార, మిమిడియున్నందున గిల్లీ జగోడంబున (గొప ్పగర్వమున) జగడంబును దె 
చుచు. నట్టి కారము, సేమాతిమును. నోర్వంజూలదు, కాని వీర్గినోరు 
.వరవంచనావాక్కు.ల కారమును (5 టుత్వము) న పశబ్దంబుల కారమును. 
“pon సహించును వీరిత లన క క య్యదివడ్డది. త్ర  క్వమునరే, పడకు. 
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న్న-చో వర్ష ర్ల భప్టమె దుష్టమైన శార్ష శబ్దముచ్చరించి యయ్యది యను 

స్వారపరస భణకాములు రాని నర్వినాదస్థఎమని ఏ రెస్తునిశ్చయించిరి, 

ఆంధ్రసాహిత్య పరిష్పతికలోర్యబనూదపడి యా౦థ ప పతి గ్గ కలో 

(20 _§ _19)దిద్దంబకు తప్పులలో ని సీశబ్దముకానంబడదు. ఇట్టియంశ 

ము పీకి నీతొ రామనామమునకు వన్నె గ చెచ్చుచున్నది. తొల్లి కీశారా 

మస్వామి యిీాశ్వరకోదండమును గారవమున నెన్నకయనంగా, లత్మ్యు 

మునేయక నష్టమునేసిరి. ఇప్పుడో! యానీతా రామస్వామి యవతార 

మగు శాస్ల్రలుగారు విన్గునిధను వొశారమును గారవమున (గ_|_ ఆర. 

వము=గకారధ్వని) గణింపక (భష్ట్రమునె నసీం, డ్రచ్చన్ను లౌనవ తౌరమూ 

రు లీట్లు పరకపాటు గాంబడియుందురు, గిల్లీ తచ్చుకొనిన వలపహాము 

లందు. దనుయోగ్యతం | బకటించుకొందురు ఒకవేళ, “విప్లోరర్గం మహో 

భాహుం కాసల్యాజనయత్సుతే” మృనురామాయణరీతిని విష్ట్వంశమా 

నీతారామస్వామి పూ ర్యావస్థలో స్వధనువ్ శార్హమునే యిపుడు (భ్ 
EN 

ప్రమునేసికొన్నచా 6 జాలుమూలలేక కనపట్టక మ్మ? ల ట్ర నా 

నట్టివాశేయని 'దృథముగాం 'జెప్పందగుదురు. వినుండు. స్రు కంద 

0 లేత్యత అను స్వారస్యయయి. పరనవణ౯ ఇతి సాధుత్వమూన్యా” 

మ్నని యిట్లహోబలపతి (వాసినట్లు సవాదవిరోధియా విందువుతో / 

(వాసెదరు. అహాోబలపండితీయములో (218 పు) చిందుంప్రవదంతి 

తంక్వచిల్కేచి తృ తృను సూత ము వివరించుత జిని “అక్ష్క_కాదళితి య 

లి మ్యుదింపనలన
ియుందంగా, ము

 దాదోహమునం 
గకారద్విత్వము 

పీడీ FE 

(ని దకారముల సంయోగముతోము[దింపంబడియె, కానిబిందున్రుతో 

నుండ లేదు. ఈ పయోాగము “ని తల" పబ త్నావహా మొందం దనయజ 

పరీ (తాణమర్థించి. యక్కృ_ళా! దళ తాపత్యాను. రకి క్రిన్మహీపుననుగ ' 
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తిలా” అను రాఘ, పాంలి ఆ 19 క; స్రములోనిది. భార తార్థమున, దళి తాపె క్యానురకి క =పోగొట్టం బడిన సుతే వాత్సల్య ముల, అక్ష_క అక్క... యాకుంతిని (మాన్సి మ్ ర్నాది తానే సహగమనము సేసెననియర్థ ము) రామాయణార్థమున అక్క_న్ల వేగ స...కీకఆఅచిగర్భిన ప్కుతవా 
త్పశ్యముగల, మహిాపున్ =దశరథుని (అనునరింప సీకవిశ్వామి తుండు. 
రామలవ్మణులం! జని చనియెనని భవము) భర తార్గమున “అ క్క_క” అను ద్వితీయాంత (దుతమునకు దళితశబ్దదకారనరళము ప పర 

' ముకాంగం గొందజవుతమున వబిందున' వ్రు రాక న కారపు బొలేయుండునని | వివరించుచు నహోబలపతి రామాయణార్థమునంగూాడ్ష “కన లిత యను ' పదమున * జే” క సంస్కృృతప [దమున అనుస్యార స్యెతీ సూతమున నకారమువచ్చుంగా 
న _రొడర్ధములయందును న కారపుబాళ్లే కాని బిందువు కాదనియె. ఇల్లు 

డనీకలహాశనులు (పకి కిపతనిర్వావాకమును న్వపకునిన్హావాకమును నగు 
బిందువుతో “అక్క_ందళిత” యన్నినానిరి, బిదువేయున్న చో భుకన 
తనికిన్యాయమున నింకశంకయే లేదు. ఇని, జుట్టు చేతిిర్చున్యాయము 
న కుదావారణముగానుండె, కౌని “శార్టమును” గారనమున(గ _ ఆర 

. వము=గకారధ్యని) నెన్నక భంగపటిచీన యీనీ తారామస్వాములు 
కృంగభంగ మొందుట యేకాక యిటవిందువువె పెట్టితనపట్టు కొమ్మకొటుకా 
న్నఫలమను భపీంప చే న్వపష బాధక మెబుంగనియావిమర్శనవిద్యతో యి. 
ట్లుజ్యలిం చెడి, ఇట వ్యర్థ వానీసున్న విమర్శన జ్ఞా ద్ఞునమునెక. సార్గకమగ్చు " 
గాత॥ సత్య మెన్న 7 బరనవణకామాం ధమునం ఇెప్పనలదూ అనన న్య 
సాధ్యఫలము లేదు, మిోందుమిక్కి_లి ద్వ్య్భన్థి కావ్యముల 7 ఇ భకమగు కేం. 
శశోపయీశాని దాని యభావమున (ద్రైహోాగబాథ మాప పంబడదయ్యె. . 
అహ గ ాసండిన్టుండును.. అకంథలళికి అనుచోట నభ ర్వణాది కారి-కా . 
వమాణమున 9 . అందున చే రామువఫాండఫీయ ర. 
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జ్ 

యెమనంగా వినుండుం వీందువుహూల్టు?) సడుమనున్న ను హాల్టులకుముం 

7 అన్ " ఖు సద కాళ్ల స్ో 

దున్నను వ వన్హాత్? ము సావో గ షా! జఇక్యంబడకుండు సంత పరన 

ఇంక. గశెరము! గ తాంకబ 
జ (టు 

ఇ ళ్ 
Pre Pr ఆ 

లె వణ శరమే విన బుబును,. డం Br వో 

పల్స్ న ఇ స్తుులు " చ ((మాణ: . అందన(6 బబ్బాశబ్బము బెల 

వ్యాకరః మున నట్లు (వాయంబ+ “ము. ఐనను ఒకటి అెండుదాహరణ 

నులు నైకముద'హ రణ” మిడిభ హోక్సిని విధహేతుగావు. ప్రలేబ 

హుతే” ఇకిసూ యాకోబు. ౮ డిపీయివ మాడుండు, స పబే + శబ్బమాప్టి 

నిఘంట"' సద లలో విజ క వ్రత న డ్. శాస్త్రము లంద్శానెచి సి నిధియ ద 

మ్మ సిద్ల ము, దొంగశంక శబ్దము - లన వా గలుక్ ంఠ్యమ లైన నేకడాతీ 

యములు గా వుగా'నః [బస బు శాతుణరీతిచి గావేరక *దొ:గ, కంకి 

లశేయుండును వనార్న లు జరసన స్టా మున గమ్మప యాగ బాత 

భూపు"?లేని యాతి దంజిగిఖ  డింళి ఆంనాద్య-త మై (బవ్మాస్వరూప 

మా పి:కువు చే యుందుంచి. వాస: నాను (బె అందో లెద...గాక! వీవు 

ర్శకు.ల.) సయాంక త లత్యదో సనులకు వ్యాక రణకర్ప లతుమూార్పణ 

వేండి. దిక్తుకొంచు ముఇ దృటతిటుదాంక నెదిదింతురు గాక! 

ఇది ద్వితీ యాంశము, న॥ పా॥ సేపము, .. 
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నే షా ళ్ దో దా లిం గుప్తా కక SE దుర్విమర్శన దః 

(సమరాంగణ పార్టమూరి యము.) 

పూర్వుప ష్మతిశానుబం ఏధ ము, 

ఖ్ లం సంజ్ఞ 10 న్యూ ఏ) మం 

ఆ॥ వందువేళటుఆాచ | దయికరు "వేము సుతో 

- దారసంగసుఖము తన్పందోచి 
“తకటపొందు రాజ యశ మెన్న వైతతి 

కూర దశర భే భశ కుమురోయ. 

రాఘ, పాం) 1 ఆ. 98 ప, 
పద్యములో భార తార్థమున “పాండురాజ” యని తత్సమ 

మౌ" సంబుద్ధ్యంత పదము, ఈయర్గము:న బాలవ్యాకరణాదులంజేసియు(, 

జీత షా ముర సాదుూానా న్యాను భాలవకా మున నేల వ్రనీద్ధిం జేసి గుయుూ, రాజు 

శబ్ద జకారను దంత్యమున నవ్ తిరదు. ానగాయణార మున “ఆఅజయశి 

మనిపడశ్ళే దమున నజమ ౨జకిరి రి యన్న యర్థిముకానం దాలవ్యమని 

యవశ్య మేను సమ్మాసంపక్ తస [న ఉధమవిధోచ్చారణములౌ జశార 

ములను బద్యపాఠ సమయమున | నేకీన్రఏ ంపం వేయుట దుఘకాటము, నిద 

న్ా నార్థమో కి ందనిట్లు (వాంయంబడు చు డెను, “వభాపాఛందనీ” త్రి 

న్వరసూూ క శేలకవ 1 నువాళత్తొది సన స్వర "లు స "వేచముదుంబ లె లె" కిక 

కొమయుదుంాడ ఎవగిటి?) నేం టి సంకా ౧౫౩1 ళో ధావతి” యి 
Gh 

కశ డ్రి నాక్షస్టిము 29. సు న న స్థ వ యు వగ చేసే a ఫీ స్నా రణభే వ మున్న గ్నంద. 

ur 
J 

' on a 
Hr rn 
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అనంగానిట్ట “శా(= దశ! కనుక వ్రత గ నిరుండో యనునర్థమున. 

బదదర్యయమ: . “తః =జెబవి” య నునా తరము శక్రపదము, 
యా యా 

దె వ (0 | క్ట > ఫ్ర గ. నుత 

లేం రమ ుునందు శ; పన్నుతున్నిత్ సూత్రన సనం గసిక౯ొ (గ § 

యాంత మె యేక చ్మ_ంబ్ టౌ బసు బినలతె ము గాన నుడాతి ము, డాడి 
| -_ 

దమిరినూ తమన “బతి అను పదనుంత” దాత్త ము, “QL ప్రతే $= 

శ్వేత = =కునకము దీనినుండి” యనున ర్థమిచ్చునట్టి 0 శత "యనెడి వికి 

అ (6 ద జాం మామా) ఆం, ప్రో ప 6 సరో (దా 
ప్లశెబ్దము బకొద నేతి సు అము Ub పవర్పి ల్లం జ "క్రకస రో 

తము. 
అతల 

9 అర్థ మునందు శు కాగ్ధకహూాగో
ే చ త్ర శబ్దము సళ తాదిగణస్గ్థముగ

ా 

భళా 

న నంతోదాత మై యాద్యన ద త మగురుం' ం పర, 
ఏట్టదియేద సరు” 

న ళ్ న్ ధల a= ని ల 

త్రుచుండు* నన్న పశ్నలు రెండంటిక్ని “త్ర భాగలి” ' అనువాక్యము 

శ (ea ఫ్య? mE గి నెయంత లై "షె న్ పు, వలో రము “కాటా లెడు, ఎటి 

లెచి శ ఇతిశబ్ద by 1 | 
ల్లు 

దయను (పశ్నన మునకు * స యసియ్ము నదియన్ము పశ్న 
వ. 

మునకు జ్జ ఇ 8 ర్జు =స్వ శు న స షం 9 బతక SE క_.డనుండి” యసియు. (బి 

స్రీ 

త్ఫుత్త రముఅని భావము, ఇక? తంగా కుక్రార్ధముందునంతో. చాత్తా 

చ్చారణమున భిన్న మగు శ్వేనకస్టమున కున, సున కొ ద్యర్థము న సర్వే 

చాత్త చోర మును గ నస్యం మగు వ. బి శబ్దమున కును రాగ పద్య 

ముగా నుచ్చారణము నే షమ ఆసరా న నగ్గద దసమును 
నొందుసడద. 

ని ఫంకించుకొని “ఏ ఏక షత్రిస్స్వర సరనావ:” యును. దాండినాయ'ేతీ ' 

spre గమ ¥ యం కం చక, సంర రీ 

as స గి 'ఘ్య్యెమ ౫న ఛ్రాశ్రేహ 3 ప్రదము ఆపై య? ర్న త్ర 2. నుచ్చరించిన 

న్యోన నష్ఫభిన్నమ:. సర్వా న sa ముక (శుతిలో. నిమిడి 

యుందుంగాన స్వర్ వా రణ భేద సంస పైన ₹పార్షటభిలేదని. నిశ్చయిం 

, యందుననే. కథంపున రి క్రజేనయత్నేన నే భయంలభ్యమి త్యాహ 

¥ (| CN ఆాఅవహేతవోఛభవంతి. 
తె య. అఆ గమ 

యల ఎ యు మందన. జలు “తాకా. దూకిన 



అధ జా వకు ౯ మన 

హాకా అనా ₹ 
వహ స! 

వాకా 

క హా rE 

ము అజవుహోరా జాక్ ర యో 

నుచ్చారణ. మవొర ణేన మున నగ్నం 
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| చీ qh లి 9 
బునానారియా అతి యని సస్ఫృశాబ్మా కాంత భాహ్య. ఎ సంగతమగుచు 

న్నది యని వక్కా_ణింపంబడియె. ఇట్టయక శుతించినియే॥! ఆ; *॥ శే 

దారపోవణర తా?] కాశీతలవాహీనీగంగా। కంసంజఫూనక్నస్థః। కలబల 

వంతంన బధ కెలితమ్ మ ఇత్య్యాద: ఇయండలి నమో వము సమ. జసమగుచు 

న్నది. తలుంగున ందును గాకున్వ రా దినే శషసలమనముల 
నో య 

(| + త 6) చన నేకశులతిన్యాయ్య 0౦ బని వ్యాఖ్యా తం భావవ ,_ ఇట్లు 

కతి అనుశబ్దములోవన పై ములద౦తాదిస్థా న 

మున నెన యుబ్బా రణ భద మె. మాోమును "వేకు: ను, స్వరోచ్చా 

రణ 'భేధమున నే యింతే చర్చించి టై Ex సస్థణ న. గ ల్ో భీస్ను . ముబగ్చ 

స్వరముల యుచ్చారణమాని యక (శుచితో ను భయార్థముల శు బా 

సంగున ని భావ ప్య తాత్పర్యము వి ౦స6 బడినది సరో చ్బారణ మూ 

(త ఖదమున నే సేవసరిపడదని యింతి చో ర్న జరిగిన పుకుదుత అలా, ద్య 
+ ఓ * 2 

త్స తి సానవములు కేతన న త్రము! య మా, రణశద వే. యున్న పో బెంగ అవి cu | ణ్ చ 

'వేజ పప్ప నేల! దంతములకును దొ 'అున్రుాకును నెక్కుడు నం ఉల సేద 

మున్ను యాస్థాన ములను? స్పతిఖైన వ్టములకును భీదమూండీ నంద" న 
ప్ ర 

wa 

చీకిభా నము తటస్థిప చేరదు, కాన లల ద్యముం వలీ వలీ వొండు శాచయశ” చుట 

మన్న వోట భి ర డ్రా ర మున పెంపు బు యనిననణ దైవ వములొ ని దం 

త్య జకారమునకును రామాయ రం తము 6 బొంతు తలని, అజాయ, ఫ్ర 

సిన ఈ రయందలి తాయ వజ కార మం? కును 

దున J జీ వ ష్య స్య యా సట ల పమ. EES ౫ వెయుందుం గః మ్ రగా 

కగతి తేక (వొ ఢ వ్యాక రణము:న (నో జ్జ నొన-వో (స కంర సం 71 కుంటు 

నగునని "స్తూ తింప పంబడియె,  ఆకక్షియ సెంతో యొ: ఇనేరయ జూపి 

ఉ 
RO త" కర్రా నిటి "ద్ధదం 

స్మూటుగా గ గ్రహింప సాధనిమూ, ను 

టో యాట కష్టం “గదా! జన ఇత్యొద' ద్ర) దన్యోన్న భ్న్న 
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ar 
nan 
4౬ కేసి ( )సూతమ. నం దృింజెందక పౌఢవ్యాకరణ 

కర్త శరాబ్రు ఒకతే బని కొందజుందు” రచి ' షష్ట? స్యూతము రచించుకొ 

కాంత రము "లేమి 

నియ ఇటనిట్ల పూ ర్వ వయాకరుణులకు నోరాడక్ష యెంతోయుక్కిరి 

విక్కి-ర యగు'మండ.?6 ఇగ్యాక రణసము. దము సర్వమును మూా కాలి 

బంటిగా వివారించెడ్ మన వ॥ ॥రా॥ శాస్తులుగారు శేషలో సఖండా 

ఖండ మై (కి పభ్ళతు బవ లె వే WE QS జంకు మైక్సి యుండనో 

పునని తలంచిరి. (బాల. సం, 7 సు గా) క "కాస పయి రాఘవ పాండ 

వయ ప్రయోగ ము సిర్భాధమమ్యె నని తుండును దుపాకియునెరుగున ట్లు 

సింహా వాదముతో సిద్ద ంతిక రించిరి ఇట్లు విమర్శకుల మతమున దంత్య 

తాలవ్య చ జలా సహార్థిమిం జెల్లుటయ రడ గ్హ్స సంతేర్బణ భోజనోత్స 

వనుందుంబలె నజమరలేని నెనందున నేంచుమొద లీకీతి నర్థము చెప్ప 

స్సు (1) స పంచదార C5) = రకు ఐదుగుగుభా ర్యలతోనున్న 

(శఏ యు నర్జమగు, (2) పంచాది (వాం) వవ మొుదఅఎనియు 

నర్థ నుగ, (8) బాటు (వా న్య భాషల (ప్రాయ "పణమసియుం 

నే ముగు (1. వజ గు (ముట్టరు) దర్శి "చి సుజనునని ము, నర్భమ %, 

(5) జర (క్ట త్పను జ) ను ఏవియున స్థన ఏ (0) జోలి (తిన్న) లో 

కముఃర్థమగు. (7) (జకదారి జట నా రముస్తు ౪ జ్ఞానుల p జ వాయ 

నియు నర్ధమగు ఇష్ట నాన్మాయ ముస్లి కమ రుం “వతమ.న న పార్గక 

మగు. దంత్య కాలవ చజ+కు యతిపాన మ్మ తియ ప. 

యు చప పటాంద దాటి వ్యక్తు! లూ? త్రం. యను వృద్ధిసూత్య్థభ" 

బో శ్లీరీకిని జె చీటాహాతిజ: యుంచి జన్మ మొందినవ స నీ శా రా శాస్త్రుల 

| ff. భ్ ఇ 39 
వారి పాండిత్య పాకము చేడు పచామ్యన్నం చతు రధ మ్మానునట్లు 

(ప్రాచిన కి సుల వపాకయ లవేనిని ననుసకింపనందాన రుచింపక హేయమై. 



ఛాజిల్లుంగా? ॥ బహు వీహిత, 'టబాటిగా. బమాూారరిం 

158 "బాలవాగక రణ గువ్హార్గ స కానకాసర 
ప్ర ౨ డ్రై 

మ్ల డ్రానా వి ~ ళా Con న ' ett ణా “పెనింజూపిన లత్యుము లందు తివ్యా వ్రినిగలిగించుచున్న యది, "కావున 

నట్ర వణక౭ానాతీక (అవకములు దాంటనట్ర్ర) పాండతీర్థము నకు బరాజ్బు 

ఖుబమెయిపుడు శా స్ర్రీయ నిష్టగొప్టికి న ఫిముటుల మాదుము గాన (ప్ర 

కృతే పద్యములోని “పాండు రాజయస్ ” మనునొక్క_ను దాహరణ సిమి 

తృ వే ఖా స్ర్రుముమోటీ దంత్య తాల వ్యజకారముల గ భేద మొప్యట యు 

క ముగాదు గాననిట్లు సమనర్ధయించుకొ నుటసాధువన౦దగు 

లోకములో 6(ఈరో గి య ౦ దు మేహము ర్యాజైయున్నది.” 
యనిన వాడుకొకలదు. అందున పొండు? సౌందురొ గః రాజా (సధాన 

మితియావళ్ యన్ని౯ సః అని బహు ఏహి చో ప్పిన దాసి తత్పవు 

పము పాండురాజు” నిడుస్వర్ల కాంతే వై క. (చూ, 

తత్సమ. 70 సూ ఇట్లుండ దీనితో సమానా ర ఫలములు గలిగి శాస్త్ర 
న 

య్ మన యథభిక రణార్థక ము" అ | మున స్స స్ అడు మేల యుంచదను, హత 

నాంజుదు సరసు శాముటెదఫ 'చొలవ్వ్నార ణమందును “నమన్ముసి "రాజాం. 
ty 

డునాములొ డని ఆకు న్వ్యాత్పీదానాజ్ఞ్య 2 జను సూత్ర మందలి య 

గ్ bb ల, " ఖ్ అజ గ్ పహోబల కండితెయ మందును రాజుండు శము లుండ వేదా? అస్మి 

బ్రా చపంచు” లునాజి బుచుండ తలాని వాంయారాడాయున శీత వునునమున 

నసూయాగ్ని రాజు నుండ చేల కాన నవాసూయా క ౮ నా య్మతౌను 
' ‘ వాట 

గ అవనే శ, మలో | mame nny ను ” | 

గమః క్రయ అ” య నుపం క్మి_ వింశ అత్రిహా 1 పనే కసి నీ రాజు(డు 

శెబ్బము తమ యసూయాగ్ని నింక రాంజుచుంషసిక య్ దనన నుభ 
re య ఇ ఉట అట ఎ eh య ల 

యార్థములందును Gar సజ కారముతో ల బాడి వుండ మనం ందా 

న్నీ 
౯35 నంబడిన. యాధికర 

ణార్థక ముద్ద త సాండు రాజశేగి వెంక ను నథికరణంబు సేసి యన్వర్యమై 

యె రజా 
పండిత, మానులం బరాభ విం చుంగాత 

Cn . 
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(ఇాలవ్యారకణ) 

సంస ప చ్చి ప్ర డాడి న్ న గురు foe నునన "కాన్స్ సమర్శ న కటారి ౯౭6 

(సమశాంగణ పార్గనరాద్థియము. ) 

పూర్వుష తి కానుబంధముః 

బాల, సంజ్ఞ, 11 సూ, వ్యాఖ్య. 

యలు నాయడాయలయిల ఫి (0 జలు = జారాయి 

(| పొఢ వ్యాకరణ సిద్ధాంతమును స్వసిద్భాంతముగాను దావా 

33 / ద న్స్ ఈక శ ర్న, 
లు. 

రించియు!6క న్ను శబ్బములొ ని న కారము దుకమని (భమించి (వాయు 

టయెంతయు వింతగానున్నది, కన్ను శబ్బములోని నకారము (పత్వ 

౧ శి క ( | ఇని 99 స్ట 

యాగమా వ్యయములో నేదియు, గాదుగదా! అట్టిస్థితిలో న్ను దో 

యి” ఇ్రట్లుండ( (బకీర్లక పరిచ్చేచములోని యేడవస్యూతమున_ ద్విత్వ 

నకారలోపంబు గలిగి కనుదోయి అగును. (పకీర్ణశపరిచ్చేదములోని 

పదునాణవస్తూ త మున కను శబ్బగుయొక్క- ఉకారమునకు లోపము 

శాంగా కలా దోగ్బి అనుకు. ఇప్పుడీసంధి పరిచ్చేదములోని పదు 
| J 

యిట్లు (స్మక్రియమాపి కన్ను శబపుంసకేేప రూపమగు శళా అనుడా = 
గా © 

నిలోని | పకృతిసిద్ధమగు న కారమును దుతమని వ్రాయుటకు " గుప్పార్థ 

(పకాశికాకారు లెట్టు సాహాసించిరో తెలియ రాకున్న ది” యని "యిట్లు. 

జ,కులు . ', వాసెదశ న రము--- ది భకతికమును' ' 
విమర్శకులు . Gh దరు ఉర్ఫరము కళ గాని ద్రుత కృతి మును 

దాచి తుదిసకారము (దుతమును గాన నిపుడు కన్దొ యి లోని (కళా. 

| రష రె ల గ్ పచ థీ సహ యు... . : 

శబ్దము (దుత (పకృతికమని నిశ్చయించుట శై కిబ్మథ్య వప షబ్యసుస్క_ర్మ a 

(పవచనీయజవిభ కః” అను వాగనుశాససీయ కళాసంజ్ఞాసూ త్రమునం 

(బిస్తుత మునకు నవసరపకా నంశమువివరించెన. _వఏినుండు, తిబ్బధ్యనా.. 

న. ప 5 న వ. శ 93 క i me జ. న. 

: భుశాస్స్యుర్మ శ్యమప్పుకుషూళ్ళి యేరమ
ాం తౌళ్ళ యను (క్రీయాసరిచ్చేద + 



9 స్ ఏపార, ఫనాన్సి కాప 160 బా వ్యాక రణ గుప్తార్థ ౩ కాని కాపర 

ములోచని యీసరంక్ఞాస్త్నూ త్రయును నహాోబఎపతి వివరించినరీతిని నిటం 

దిజ్బధ్యశబ్దమునకు రంజించితివి..౨ఇత్యాద్ నుథ్యమపురున క్రియలును, 

పోయిరి, సుటించితిమి. ఇ hha రేఫమాశంక కయ లును నర్భమగుః (1) 

లెట్లు ఎక సంజ్ఞ సూత్ర స లోని తిబ్మథ్న శు టమ! నకు నర్థ ముల్" లేఫాం 

తమాంత క్రియాదుల నావా చర్వము నను, (2) క "దర్థ నాదుల సావా 

చర్యమువలనను, (8) విభ కులకు (బ్ర త్వేకవ ముగా (బియోగములే నం 

దునను, (ఉఅను క్ల మన్యతో ("వ్యామ్మాను నా 'సయామున యు క్షపకా 

(పత్యయ[గహాణే యన్నాదితిపరి రిభాసయుప్థతినం నను సూ సూ 2మందు 

"జే హబ్బ. సుస్మ్కార్మ న నచనీయట విభ క్ర” అనుస్థ లమున, నామిుది.. 

యొక్క, రాయుడు... ఇ్రత్యాదిసస్థ్యంతే (థమాంతాదిష కదము లే" గ 

పాంంపంబడ్కి చేనీరి, వచ్చితిమి. ఇ త్యాదిరేఫమాంత క్షి ఈాపదవాలుపో తె. 

గ కాసంజ్ఞ నొందునుగాన్తి యొక్క, డు, ము__. బ్రత్య్నాది! ప తేక విభ ' 

కులు క భానంజ్ఞగలవి గా దేరవ్రు. కనుకచ్కే బాల వ్యాక కరణమున శాం 

ముడు రామునికయు, ' సాయిక్క ఇ ఆసాది నే క్య్యంతము లే కళలని . 

ఎవెప్పంబడ్నవి (బాల, ష్ ]కి నూ సూ కాని పెఢ సార గణన న 18న సూత్ర) 

ములో (బథమాదివిభ కులే కళలని (ద్రుత ప కృతిక ములనుండి విభజింప" 

బడియె, ఇట్లు శాత్రచర్చచేం బథనూంతౌది పదములే కళలుగాన. 
ళ్ యచన. న సం ల. ss కి చ 

స్మూతమునందు “అ న్యే” అనుపదమున. (బథమాంతాదిపదమ. లుగాక' 

కకినదింతయ పదముల | గహింపంబడి స కృతిక్పంజ గలవి. ' తక్కి.నద్వితీయాం తాది పదములే (గ్రహింపంబడి (ద్రుత కృతిక సంజ్ఞ గలవి 

యనియు, (దూకౌంతములనియు. నర్గనుగు. కానిద్యితీయాదివిభ కులు [దు 
తృ ప్రకృతికములనియు, (దుతాంత మలనియు నర మురాదు, కావుననే. 

బాలవ్యాకరణమున, నన్ను కా, ఫా వేతళా.__ఇత్యాది ద్వటీయాంతొద్రి ల 

పదములే డవ కరక యులని భమూసంబడిన 
ని (బాల, సంజ్ఞ. 18 న్యం. 
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(దుళాంతేములును గాన (బకృతమున. “౫క౯ాదోయిి? లోని “కక్! న్ఫ 

బము (దుక పకృతికమును, (దుతాంగ మునుగాక లర, అయ్యిది యె 

నంగా పినుండు, “కన్ను (లయొక్క) _ వోయి యని షషప్టీ.తత్వు 

రువన్నిగహ మిట్లంకంగా పస్తే భశేద్ద్వితీయా తుల్యాతత్సురువ నంస్థి తానా 

మా” మను (వా” 0% పరి.) ' భూత: BOSE వష్తీవిభకి, క్షి వ్వతీ మావిభక్తి 

గలిగినందున6 కన్ను (లలా) _ దో: యు యని మెోలోపశి సప భా స చే 

రితి (హలం, సరి సూ తమున ద్యితియకు లోషమువచ్చి “కన్ను __ 

దోయి” యనికాంగా.మైనిం జూపినరీతిని నతోోగ్యచులకు లోపమునం 

కకక్డా __దోయి? యయ్యె, ఐఇపుడు (హే) సాజ్” అనుశేబ్ద గ సరి 

బుద్ధ్యంత మైనట్టు లే “పత్యయలో పే (పత్యయే” తిసూూతీమున నంతర్వ 

తికద్వితీ యావిభకికిం (బత్యయలతుణము సల్సా స్యా శ్రయనాంతత 

ముగల యిీశప్దము ద్వితీయాంత మయ్యె, (సెాకహముూ) 

| స॥ సా! 

గోదావరిష తిక 

17-——6—1919 

( బాలవ్యాకరణ) 

గుహర్హ్మ పకాశికా దుర్విమర్శన విదాంణిం TU Kk 
(షమ రాంగణపార్థమూర్కి యము.) 

పూర్వషతి కానుబంధ ము, 

బాల, సంజ్ఞ “ 12:సూ వ్యాఖ్య, 

రి నా 

క చూంతముకాల, సాబిషందిన కాన నం ర LE శా చుక భెకీ, ee గ ద 

త ముగన్య నే తలి (వాన్వ. వట మోద (ద్రుభలేమునకు లోహము లేననుదా' 

q1 
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నికి “గన్లోయి” లత్యును. గానీయబడినది (మా. బాల. సంధి?కిసూూఇట్టి 
న కారము (దుతమనిన గు? వా ప్రకాతి కాకర్ల తప్పేమున్నది? ఇంకను 

_బత్యయానగ మూాన్యయా: ఇక మై యుత్వవిశిష్ట్టవె మన నకారణు (దుతసం 

జ్ఞైరంబనిన గువ్తార్థ | ప (వ -క్రాన్షీ" 3 కర్ణ )వలంబిత (పె "ఢవ్యాకరణరీతి సీన శా 

రము |పత్యయాద్యాశ్శక ౨ గాదందుచేని యవధరింపుండు, యద్యపిభ 

సంజ్ఞా భామ్యే (64 155 సూ) నదృశ్య త తథాప్యుదాహరణమే 

తన్న పరిగణన మితిభాప్యూత న క స్వా అప్పి గహాణమిక్మి NU తిపప ఏ శాద్ధాత్వ 

ఖై9తి” వారి కస్ట శేఖర (గో ౧భరీతిని నా భవ్యాకరణకర యథో శ్లైశప 

తులా యథా శుతగా ప్రాణం. కువకారార్థము: తబుచుతౌద్భగ్ నకార్ 

ము (దుతమగునని, యుదాపహొారణ్య మాతముగాం జాము, కొని యంత 

మా తమునవ్వుత్చ న్ను లయ్యాది పరిగణనంబని [భమిరిపరు, అటులేకా 

కుంచె నేని యుక్వవిశిన్ట్యమె: నకార్వమ్మేదుతమని | వానీన (పొఢవ్యాకర 

కర “ఏకా” అనువో నిన సను లోవింపంగా న ౩*ర పుం బొల్లున నే దు 

తాంతేమగునచి స్వనచన బ్యాఘాతముగాల నెట్టుల భిపాయపడియె, 

(మా వని. క్ట, ర. కాన బక్య మరా ద్యాత ప్రోమునునది యుదొహూరణ 

సూ తముగాని పరినణనం నంగా దు, మజీయు, “కాస్ట్లీ సే త్యేవసిదే ఇగమ 

పాదాన క్వేనబోధ సా రను కత్తా (హాగు లేఒద్ర్రియామికి సాయికి మను 

జనిక ర్ఫురితి కారక సూ శ్రా సున (గంఫసామ్యమునం (బత యూదులను 

కారము |దుత మగుట (పాయికమిసి (వొథ శ వ్యాకరణకర భావము, అం 

దున సే “కం” 'తానన్నవమాట,..నెం వేం బూనిన “మీ యతియుంలేంద 

నయారి,.... (నాం సోం. ౯ ఆ) కస్ట?) ఎ జేణెందముకందళింప...(మ 

శు ఆ)-__ఇ'త్వావ (పయూగములందు నుత్వివిశిష్టము కాని “ఏది” న 

కోర: న్నుధుత మై సరళశాదిక కొర్యముల, గమీగిం చెడి కానంై నింజోపి 

. నరీతిసి “క౯కదోయి®” లోని. స్యతిషయాంత కోకా శబ్లన కారము (ద్రుతసంక్థ్మ 

. వదల: 'చిళదువ్రకొ డో “కందోిు” యయ్యె “మిన్న డొ ననుచోటమిళకా 
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శబ్దము: 'శశృమాంతము గాన దానిన కారము (దుతము కానేరదు. షీ 

కత్పురుపలోనిప్టి ది సయాతుల్యలు గునని మేటుంగోని విమర్శకులజ్ఞా 

నము చెడవిణార సుందుచునే చేగ్గం కించు' చ యతి వ్యాప్తిని వారించెద 

గిత్త లే దర్యఘైయంతేంజ!। న్కట్టుపయిన్ 'ఘుణించుచును గన్నులు "తే 

శుయుకిొం చుం చెక్కి టకా 2) (కళా $ బీ Ss) ఇత [es లందు పస్టీతత్పురుప. 

చనుకట్టు కబ్బరూపాంత రహా" “దన్క..టుి  భోేనిదరతియాంతే, “ఎక” 
రై 

జాతియ. 

శబ్ద నకారము “కకాదోయి” లోచిక కాశబన కారముపోలె ద 

డ్రుతము గాన నిటగ కారమ
ుస శల మేల కాలేదని 

ధీమంతులేరెన శంకింతు" చేని నినుండు. (1) ౫ సడ డదవాస్స్యు! _పధమా 

నూ, తొదితి స్మూతమున (ఆంధ), చిం. సండ్) వాండుగొక్తై. ఇత్య్యా 

దులందు! (బథమాంతము కంకుం బరమా 1; రువములకుం గసడదవలు 

వథింపం బడియె. మరల ఆఇరుపాణాం గసదో వాస్స్యుః పదాద్ద్వఎట్వే” 

యను సు త"ంత రమున, (అధ. విం సంధి కరాూరగాయలు ఇ 

త్యాదిద్వంద్వనుల లయందు గనడాదవలు పిఢంం ఆబడ్ియె, కూర గాయ లక్, 

ఇత్యాదిద్యితి ూూంతే ముల యందు సైతము నషందరః | జభ మాం తొనా 

మేవ, నపరిసెస్టాతవ భక్ష్యం తొనామి మపి చ నై ద్య్వంద్వసూతస్థ భావ్యస 

Ba 

Gr qd fs Cc శి ర ల్ 

Er 
రో (బథమాంతముల 9 ర ద్వంద్యును గాన నిట: 

(బక్యయలతుణ ఆమ న6 (బ్రఫవ నూంతమా కూ; సట్టముకం కం బర్హఘాా కా 

యశబ్దము శారమునకు (1 గసడదపాొ స్సు 2కి నమొ
దటిసూగ్రమున నె 

- ౫నడదజలు, వచ్చుచుండ, ద్యంద్యోమున, జన్య స్వధానము వరమై 
5 

CN 

పా 
| 

శ్యయంతణ ప్రై. సె న దళే లేషకా రమా (హై త్వా: 
el సా హా 

వీలజేసి గోడ స గుం ంబంధియే 

కావ లెంగాని పరపదాది కార్యము , కౌ సాకదది జ్ఞాపకమగుచుం జెడి, 

eR 
ఆటలో సార గాయలు” అనుద్వంన్వం నాన గ్ కొరరాపష కార్య ను) య్ 

వద సంబంధిగొస సారంశమున 6 జారి తార్థ్ణకం గ గలదు. “దన్క_ట్లు” త్ర 

శుకోటం బరఫదస్థమా సరళ కార్యము పూర్వే కజ్డు పక పక్షమున రానేరదు, 

న 

ట్ 

శ 
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ఒకాదోయి” యనుచోటనో ప్రత్యయలతణమున . ద్యిత్రీయాంత భా 
(కన, సదవు. యొక్క విందుకార్యము హె త్యాస థ్రింజేని యా ముదే-కాన 

రాయజనును నొన నతీవ్యా ప్రి వ్ సివారితిమయ్యె, అందున ' రామచగదుని 

నగుమోము. దామరసీరల్ గనుపండువ్రుగా” (రొ. పాం ౨ ఆ)—9 

త్యాద్య యోగములు శంకకు వార్త యె లేనందున సమంజసము లగు 

చుంజటె. “మిన (డె౯” అన చోట ఏ ఏమర్శకుణ క శాభావహీాన (బుతొం 

తత్వశంక విమర్శన క లౌపింననంచెలు స్రచం కు? అద్ప్పిక్ఞా. ౫ శబ్దము (పథ 

మాంతముగాన 6 గళయగుంగదా! ఇంకనుపీరి ““కందోయి” శ్రీయా 

లడుణము సం గవాముగ ఖంజించెద. కన్ను ందోయి” నుండి కందోయి 

కాదు ప్రట సంయు శక్రనువర్గో కారమునకు హం: సరగ్వేమున లోపవు 

ననున ర్రోమున (కీ 16 6 సూ) విందున్సనడువు ఇస్టగానదకారవరత్య 
లేక ఉకారలోపము వ దు ఇంతియకాగకపతమునం ,భనుందోయిో 

వలనివచ్చు. ఉక రన'కారలోప ములువచ్చినన , విమర్శశమతన మునం 
గక్రా శబ్బన కరము (దతేము గానందునను, బాల, సంధి లిల్లి సూూతము 
నన్ను ఒకక్రాందోయి” యిట్లవ లత ణరాషమ 'గలదియి..గుకొన శ్యాన్ర్రీగారి 

పచనము శా స్రీయమ. కాదు ఇద్ దిచ ర్థాంశము, 

బాల, సంజ్ఞ 12 సూ, వ్యాఖ్య, 

ద్వయ వద్వుచ నద్వయే న్య యారాశ్మా, య నుస్మూతమునన్సు అన్ను 
మ్న్యూపహస్వశ్స్వాజే దేరమ్మి య న సూ తమునను ) (హలం, పరి 'తా,నాః 

స్కీ ౪ కృశులమోంద్ ద్యాతీయిక నచన్యమైన అమ్ విభ ద్రీక్రి' న్ను, అను 

నది యా: లేశ. క్క డికి (హన్వమ వళ్ళ్చి గన్ను శన నన్న నిన్ను ౫ 

శబ్ద లు ద్వితీయాంతే మ. ల య్య “సీర మోాంమవా తౌ, మను స్తూ త్ర మున 

క మన! ఇ ఛాతి? ఇ a rT Wr) వెన (అజం. పరి) *రాముసి శబ్బములోని (ని వ్యమువోల్క తాన్యా 
నీ, శబ్దముల అమ్ విభ కిస్థాబళ న్ను నర్జకమును ద్భితీయావిభ' క్లి య 
నకతీరదు, (మఖ్లీయ 9. అన్య' *రలుకృయు క్రస్య్యృ, యనుసూై మున. (ఆం. 
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హలం, సృ పాఠతీకనలోపమువచ్చి, తను, నను, నిను _ శబ్దములగు, ఇ 

ట్లుండ విమర్శకులు వైతన్ను |కభ్ళతులు నకారపుంబొల్లు దిగందీసి ప్ర 

కతు లేయని పలుక బెగుచున్నారు. అక్కటా పకృతిచె ఆతన” 

యెజుంగనిభమన్నణి నిన్ను ను నన్ను, 'ను నెజుంగునా ఇపుడైన నట్టి 

(పొకృతజ్షునము పోందోలి (పకృతియని (ట్రమయక పైశబ్ణములలోని 

న్ను వర్ణము దిషతియావిభ కి గాన విమర్శకులు స్వకీయ  పకృతివోలె 

నయ్యది (దుత్మ పకృతియని తెలిసికొని తే॥ గీ] తన్నునిన్నను పద్యము 

లోని (అప్ప. 5, అ) కళ్ళాభమ నివారణయత్నేము _ కవిరభస స హేగుక 

మని యొజుంగుదు రుగాక ఇది పంచమాంశేము. 

ed od 

బాల సంజ, 15 సూ, వ్యాఖ్య. 

“దీరాశురము తశాగ్గతేను నిండుసున్న శబ్దముయొక్క_ పుట్టుక 

లో చేయుండవలయును గాని వ్యాకరణము చె ఇనిండుసుస్న రా చేరదు, అక 

సున్న శాస్త్రము చేత రావన్నును, ఉఊ. *తాంజెప్పె” వాండు,.....లఅని 

యిట్లు గుప్తార్ధ్మప స కారికలో [సాయంబడి యున్నది, (6 తేంట్లు, గోంట్లు 

వేటకాం డు” “మొదలగు శబ్లములలోని నిండుసున్న లు వ్యాకరణము 

చేత నే వచ్చినవనియు నవిశబ్దముయొ క్క_పుట్టుకలో లే వీ ₹ లేకవసియు వేజ చె 

స్పనక్క- ఆఅటేదుగచవా! .. ఇిట్టివిపయములను జ్జ ప్తికించెచ్చుకొనక “వ్యా 

కరణము చేత నిండుసున్న శానేరదు” అనిగుప్తార్థ పకాశి కా కారులు (వా 

యుట యెంతయు వింత గానున్న ది”. ఇత్యొాదికముగా విమర్శకులు 

(వాయుచున్నారు. ా యత్యుత్త రము; ---- అక్క ఆపిరాణిన యూావిమర్శ 

కుల న: 'దౌరుతొ క్కు_పలుకులం బరిశీలింపంగా నప వక ఏయా హోబలపం 

ప్వీయములు ఏరిపాణిసిమా తమే యంటిన ట్లు త్రో ెడెంగాని సీరివాణినే 

స్మూతమును నంటినట్లు కనంబడదు కార ణంబు ఏన్న వించెద. పరికింపుల. 

డు లే॥ నిడుదలగు నక్కరములవై నిలిచినట్టి! యర్హవిండువులన్నియు న 
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రసీమాడ। ధరణిని సిద్ధంబ్బులేన సాధ్యంబ్యూలె "లెస్స | ఖండము లె కాని పూ౬.౯ 

ముట్ .గా వుసుమ్ము” (అప్ప. భి అవా) 

“దీరాత్సర శ్చేత్ ఖండ ఏవనతుపూర్ల్మ” అనియహోోబలపండితీ 

యము “కీ ర్లాచ్చేస్థండ పవస జైయః” అనుస్తూతవాఖ్య) ఇట్లు మైగంథ 

కరలు చీర్ణముమిోంది సిద్ధ నిద్ద సాధ్య తిం, శబిందువులలో నేదియనను ఖండ 

ముగా నేయుండు. గాని పూర్త ముగాదని చాటు చుండిరి, విమర్శకులనుత 

మున నప్పక కవ్యాదులుగూాడ, “కేటి నోటు లలోని యణసనున్న నె 

అసున్న మె ' “తేంట్లు గోంట్లు” అగునన్న సంగతిజ్ఞ పియందుంచుకొనక 

1 an 

'యేకచా! యిట్టి [వాతలు (వానిరి. అట్టివారికే జ్ఞప్కి లేనపుడు గుప్రార్థ 

(పకాళి కాకర కష్ణ పి లేకుంట వింత య కాదు విమర్శనకు లిట్టులొరులని 

“రాకదించు- చందమ మెచ్చుజ్ఞ్యనమున సర్భదాతనరు చుందురుగాక! శా 

స్ల్రూలన రు వైవ్యాఖ్యాతల వాక క్యములకు నర్థము తెలిసికొన్న చో, గు 

పార్థ పకొశిశా కర్మంగూర్చి యిటిశంకరం చేయకపోదురు. వ్రదివాలుర 

కుమైతీము శంకింపవలసిన. పోటుగాడు. “ది ర్హాతురము తరువాత నిండుసు 

న్న శబ్దముయొక్క_ పుట్ట బకలో నే యుండపిలయుంగాని వొక్యకరణముమే 

త నిండుసున్న రాజేరదు” అనునీచోటం (టకరణసందర్భమున_ వ్యాకర 

ణము చేత వెకల్సీకముగ రానేరదని స్వరించును “హస్వముమోంది 

ఖండబింధువునకు? బూర్ల బిందుచ్ర వైక ల్పికముగనగును” అనుకడి. దిని 

పూర్వసూూతముగాన నియ్యది వెకల్పిక (పకరణవని యెజుంసన ది. 

Er ఆంట్లు గోంట్ము వేటు కాం డు ఇల స్వెదలు పూ ర బందునునకు సి ప. 

త్యస్థఎములుగాని. చెకల్సికస్థబములు గాను అట్టిసులభి భో పకరణస్థల మేశంకని 

యుభు య్యే నేని వర్ణ న్లనాతీక పాండిత్య వంతంలకం ఎబియప్పకవ్యహా పహోోేబలపం 

డితవాక్యము. లింతకం"టను మిగుల శంకింపందగి యుండును. మణి యు, 

బొ, సర్ధజ్ఞ. 34 “స్మూత్రమున (వాస్వముమింది యరసున్న నిండుసు 

“విధపరాడీనదున దీర ముమోాంది. యరసున్నకు నిండుసున్న కున్న 
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న్న (పాప్తి యేలేదు. అందున నపాప్తపూణ౯ బిందునిషేథ మయుక ము 

గాన లోశానుభవ నద్ధార్థాన = వాదకమవందగిన [15 వ, సూత వు 

పూర్వవి విధినూ త ముల (15. 7, ; అచ్చి, లేంట్టు) నెట్టు బాధింపణజాలును? 

కాయబట్లియిది యర్గ మెబుంగచి యూవనాళ కాండ (పశ్నము శా "వేథొక 

టిగాదు, (మష్టాంశము) 

స పా॥ (నేము 

గోదావరిష్మతిక 

౨4 _6....1919. 

(బాలవ్యాకరణ) 

గువార్థ ప కానీ కా దుర్విముర్నన : విదారణి, 

(స మరాంగణ పాగ్గమూ_రీయము) 

పూర్యష త్రీ కానుబంధము. 

బొల, సంజ్ఞ, 2కి సూ. వ్యాఖ్య. 

అటు తద్భవములని చప్పుటచే. కజకంతుండుు, ప్రాణగొడ్డముం 

అనువానికీ సామానీక గామ్యత పో తునది, (| పాణగోొడ్డము ఆనుపదవముం 

దు మ శేవిధభమ ౨౫న (గొమ్యతే యు చేనందున నదిః' 'య| గామ్యమనసిరి, 

“కకంట డు” అనుశబ్దమునందున్ననో తేద్భవకల్పన చే సామానిక్ష గా 

మ్యుత వారించినను, నందనాం ధవర్ణమగు కకారమురడుటశో నద్రానికి 

(గామ్యత వారింపలేదు. . .శబ్బ్దరత్నా కర హోళమునందు జీవగజ్ఞ కోజుకం 

శుండు” అనుశబ్రములయొద్ద రు [గమ సములనుటకు గా అని 

(వాసీరమన్నాండు. కంఠ 00620 తకయకు మున్నగు వానికితద్భన కల్సన 

చ్నేగా మ్యశ వారించినటు.. సప్త వకానిశాశారు లభ్మిపాయపడి...... 
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ఇట్లువిమర్శకులేదేదో బాటు భారతము చదున్రుచుండిరి _పత్యుత్తరము 

కలర్ ంఠశబ్దము (గామ్యమా? "లేక సా్రీయమా! యనువీపయమిటః 

జర్చింపం బడును (ందెర్టిగుకర్మధారయా” వితిళ్ళూలే వీవరణ:ంమున. 

> గల్ల సీ oa g a, 

(ఆం చిర హలం) గ ఆకంఠ శబ్ద మిశ్ర బహు ఏహిః” అనియు, జలజ 

అద ఉళ ల్ని యు ర K అధ్య గ్ 
సమాచ దేశ్యా అను సూతే వ్యాఖ్యను (అం. చిం స శ) (గామ్యంత 

'క్త ది్భధౌ సాధు కజకంఠముఖాహి తొ అను నథర్వణ కారికరీతినినజకం 

రాదిశబ్దము లసింద్య (గామ్యములనియు నసూోాబలపండివియమున: పె 

స్పంబడియె, కజు=నలుమైన్య కంఘండుజ కంఠముగలవాండని యన్యపదార్థ 

[పధానంబగు నీబహుు వీహిపదము నీలకంఠ శబ్ద పర్యాయ (శివుడు మని 

యభర్యణాడుల తాత్పర్యము. సీలార్థకమా తెలుంగు బాసలోని కోలుశేబ్ల 
వ్ ౮ ల బు జ 

మునకును, గీర్వాణభాపులోని కంఠశబ్దమునకును, నవ్యపదార్థ పొధా 

ప అన రం 7 శ శ థె " 

న్యమున సాంస్కృతిక స్లక్ష ౦ఠశబ్దమునకుంబ లె బహు ఫీక్షలుగుట 

దుల౯ాభముగాన నియ్యది, గామ్యమయ్యె, ఈయర్థమే (౨౭ సూ టై 

దిని నహోబలపండితుండు మ్మిశ బహు ఏ్రహియనెంగాని యదియట్లగుట 

దుఘటమని, (పొఢవ్యాకరణమున స్పస్ట్రపజణుపంబడియె (చూ. సమా, 

అత 9 అద | 

ప) వట్లుమి శబహు[వీహిదుర్హటముగాన సాంస్కృృతికమ్ములెన గ్ రశబ్బకంఠ 

శబ్దముల'కే బహు ఫిహియని యూహించి గరకంఠశబ్దభ వముగ జిక్రంఠ్య 

డనిపొఢవ్య్రాకరణక రృచేత (గామ్యాత నివారింపంబడీనది, (చూ, నం ఖో 

స్తూ. 3 ఈక పరానప న కసగడా 9. సూ) గరశబ్దమ గడ్వాదిభ్యః పరానప్తమో యనువాార్తి కస్థ్రగ సదు 

లలో. బరింపంబడిన-వోం 4గరకంఠ టి అనుబహ్ను వహీ గీర్యాణవ్యాకర 

ణమున సాథ్యమగునని త ద్భావము. కణుకంభశబ్దము (గ్రామ్య మైననున 

నింద్యమని యధ ర్భణాచా ర్యాదులు చెప్పం గా, నాం ధగీ ర్వాణపదంబుల 

త్రో మి శ్రబహు ప్రీహిమైనందున (గ్రాభ్యుమైనదని తద్భావమును. వివరిం 

చిన యసహోబలపండితునే నొప్పదోషివిగా నంచుచు? గఅుకంథశబ్దసు 

య 4 ళా ఏ న > | అష థి 

గధకంశకబ్దభ వంబుగాన నియ్యది య శాస్త్రీయమైన మ్మికబహ్ను వీహి. 
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గాదని ప్రాభీనవైయాకరణుల వాక్యమును Ul నీతొశామస్యామి శా 

స్త్రలవారికి సనామకుతొ. నీళారామాచార్వుల వారు (తో నిచాజలిరి 

పూర్ రో క్ష కరీ రితినిగామ్య తాని వారణార్థ ముగరశబ్ద బముగ జ్యాదులవంటిదియని 

యెంతోేపూత్వులకు సాథ్యము గాన సష్టవయన్న చున జూడనట్టుం బడిన 

గరకంఠశబ్లమునుండీ : క 'అగంటశస్టమును బుట్రించిన నీతా రామాఇార్వుల 

వారి మతమంచే యిస్వుడును సీథబ్ల సు. కంఠములో క కాళమున్న ౦ను న 

గమ్య మైన, పోనింను దాతాచార్యుంవారి ముద జజమున( దప్పినను 

పీంపున,దప్పదన్న సామెకరీతిని నీ తారామాచార్యుల వారి మతమం 

దును అఆాన్యుశ్వమ్ము ద గడనశకంబుగానందు. లకంమి/సంనిచారింప దగి 

యున్న దు.కటికంఠశ బ్దము మి శబ హు ఏహిమై 

నందున (బా చనులమత మ ౦ దు గా మ్యంబమ్యె, 

పలా రామాచార్యుం నారి మశవుందన్ననో విమర్శకుల చెప్పివచొస్వు 

నం *ీగంరము లోవొవ్యక్రకారము మెల ాయు చుండుటా వేని (గామ్నున్ను 

య్య, కావున నెడమచే యితీయుమని పుష్ణాచేయిచాంపికన్న. న్నది, 

ఎంతో (బహ్మ్మవయన్నముచేసి శా క్ర్రీంయన. ఖహ్మువీహినుండి నం 

స్క_రింపంబడినను గజుకంఠశబ్దన నూను (గాము గగ టు వెన్న ంటితగులుట 

“క ల్యేపిసోమ పానేతం నంబిత్యంైవ ముంచతి” యను వచనరీతిని శో 

'స్రుయకా రమున సోవాయాజిమెనను నంబితగము సెన్నా డినటుండినంటునో 

దీనిచైన్యావస్థ స కోవికరింసందగయుంజెడి.. సానూానిక (గొమ్వుతయు, ఆనాం. 

(భ్రవర్ష ఠ కార హేౌతుక (గామ్యతేయు (పాచీశుల మి శ్రనమాసపక్షుమున 

చే యుండెననుట (పామాదిక వచనము. అశకేయగ్యుశేచి నీిరి శభ 

డనుమీ శ్ర సమాసముకూడభ కారమున గామ్యముగావలనివచ్చును కా, 

వున గరకంరభనకటు కంఠ శబ్రముకూడ “కి జే వింశ కేన రోగశాంతి” 

రీతిన్యాయం బున ఠ కారస్థితిని గ్రావ్యామ యొ వేచి యధర్యణాదుః' నంద 

అను డీకొని దీని శుద్ధినొందింతునని యంతో విశ్వామిత్ర ప్రయత్నము. 
29 
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నీన నీతొరావ మాణార్యుల వారి మేలిపూన్మి_. యంతయు బూదింబోనీన 

వేలిని యుస్కి.ం జెందవలసీయుండు, అందున, గరకంఠభవమహాొ క్రజకం 

శశబ్దము శాస్త్రీ! నువునవబయుంగాని (గామ్యంబనః గూడదు, శాస్త్రీయ 

మైన సాంస్కృుతికక కంఠ శబ్ద ములోనిఠ కార మనాంధవర్లము గాన శబ్బమం 

తేయు (గామ్యుంబయ్యెననుట గర్వాణపాండిత్య మిళతహూా తెలుంగుభా 

ప్త తెగులుబాస.మె గంగలో. గలి సెననుట వంటిదియై హోవాస్సదము 

య్యెడి, అంచయాన, అంచపదము...లోనెన శబ్దములు సాంస్కృతిక 

ములొౌయాన, ప దశబ్దములత్రో నుండినంత మ్మూతమున (గ్రామ్యాంబుల 

య్యెనే? అర్ధసంన ర్భాదులం వెసి తమ సాంనృృతీకత్వము నెల్ల, దెబ్లమి 

నేసి కొనుచున్న యూయాన పదశబ్దము లాం ధవర్ష్యయుక్తము _ లైనంత 

మాత్ర మునం దద్భవములెే తెలుంగులనుటకు నోరాడు నే? అ'టుయైన 

చో వనితాది సాంస్కృృతికములు తేలుంగులన వలనియుండును. ఇంక 

సాంస్కృతిక ౮ యగనాదిశబ్దములతో మిళితములో నంచయానాదిపదము 

లు వైక్సుతములసి నిభుంటువుల నెట్లు [వాయంబడియెనందు లేని యాలిం 

పుండు. లోకములో వనములోని యేక దేశము పుష్పిం చెనేని వనము 

పుష్పించెననియు |గామములోని యేకబేశహూా గృహము దగ్గమగుచు 

న్న-వో (గామను దగ్ధమగుచున్నది యనియు గుంటిక్మాలెన వో గుం. 

టిమనుష్యుండనియు! గడ్డికన్నైనచో (గజ్జమనుమ్యుండనియు, నేకబేశ 

పర్షిధర్మమును వైశిష్ట్యంబున వ్యవహరించుట గలదు కనుకనే, “ఏకే 

థలోపల్రతి” అనయవ [కియాసముదోాయీ పిన్వపదశ్య లే యథాపటో 

దద్దంతి! అవయేేహి పటాఖ్యో వయపీ్నమ వేతి తస్యాప్యసౌాదా 

హః” అను (పత్యయస్యలు గితిస్మూత్రభావ్యస్థకైయటము సంగతమగుచు 

స్నది కావున, ఆంచయాన, అంచపదమ్తు కజుకం౦ఠుండు లోనగుపదము 

ల యవయవము శే తద్భవమ్ములెనను, నవయవిభాయతేములౌా విశిష్ట 

దములు, పూర్వక లోకిక శౌత్రుయ్మప్రమాణముల వై వైక కత ములని (వా 
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యంబడిరు, విమర్శకులు నీ తశామాభార్యకృత కబ్ద రత్నా కరమున శే 

కజకంఠశ బ్రమున్ " ద్ద (గామ్య కాచిహ్నమా గా” వర్ల మేలలిఖంపయిడి 

నదసి కంకింతంారే రసి యయ్యది స్వమతమునకు, వ్యతిరిక_ మైన ను (బొచీను 

ల” నధర్వణాదుల మతరీతినట్లు నేయంబడయొనని యొక క తీరదు. గ్ర్యా 

ఇవ్యాక రణ (గంభధములయందును సప్నులు సామతే వ్వసరికృమా (పొచీ 

నమతము:ను దవ గంభములయం డామోదించినట్లు విలాస మున (వాసి 

న వాంతలుగలవు, పరిభా పే.0దు ఖరమునందు “నానుబంధకృత మచే 

కాల” మనుపరిభాప. వ్యాఖ్యలో “డాణలిసయేతు సర్వా దెశత్వం 

వినా అనుబంధత్వస్వై వాభ "పెన అనుపూ ర్వ్యాత్సిద్ధ” కస్కనియు, వకచే 

శవికృత మనన్యన” దితిపరిభాప. యారంభమున నను" గామావిత్యాజా 

వృద్ద" కృ తాయాం కార్య కాలపశె కధంపదత్వం! ఉభంపతఆ శయ ఆ 

యగ అంతాదిపద్భావాభా వాక్ నియు |బొచీనవుతమున |వాయంబడి 

యె ఇత్యాదులు పె వెక్కులుగ లను. అశు శబ్ద ర,లోనిక ఆ 

కంఠ శ బమునొద్ద “గా” వర్గము పాగ వీనమతమున (వాయంబడి నది. 

ఆధవా, అయ్యది ముదా ప్రమాచాది సాతుకమని మొుంచవ లెను, ఈ 

సిఘుంటువులో న నట్టపి యచ్చటచ్చ టంగలవు మూరు, చే. వి, (పతి, S| 

అమర సైెన్యములును దమయంత వ! ర్థింపం శేరకునికి నాకు మారుమొగ 

ము గానొనర్పవల బృగ్గాబె భార, ఉ ౫. ఆ, ఇది మారు శః బమున 

కుదావారణముగాదగదు శరము సం. వి, వ, అ.,న,బెణము., ఇత్యా 

దులు [(సమాదమనులొ కానొక వోంగలవు కానం (బకృశమున గో వ కము 

(ప్రానూదికము, వుజ్కియు “నకర్శభారయాన్నక్యర్థియ” ఇతినిపేంధ 

_మసిత్యముగాన సాంస్క_ లిక మైన చతుర్హంతి శబ్బమునుండి “దాదంతి” 

యన్నువైక కృత శబ్దమయ్యుననియు చకుకృద్దభవమా చాబ్ద ముగాకతక్కిి 

నదంగొళబ్దము సొంస్కృృృతికపద మే యనియు ఉద్ర్వగుకర్మ భారయా” పతి 

సూ త్రమందలి (హలం) యహ” కబలపండితీయమున స్పృసపణుపం 2 బడినది 
ya) 



శి బొలవ్యా హణ గుప్తార్ట (పకాళీ కాప 

అట్టి చె చె "దంతిశబ్బము ఎెకృత మనిశబ్ద. ర. మన వాయంబడినది, అశుసాం 
స్మృతిక కంకశబ్ణ యుకే ఫా *రకంరభనకలః అికంఠశబ మహాబల పండి. 
కాదివ్యాఖ్యాతల మకేమున వైకృతంబుగా నం వాీఢవ్యారణక ప్ర రమ 
తమునం గసాడనయ్య]ది వెగృతమనక తీరదు, కాబట్ట గుప్తార్ధహపు కాని క్యా 
కారుల య గామ్య తాప. దము జగ జైగీయ్ వర నడుగగా తే నుధీమణు 
లారా! ఈజగంబున న్నేరెనంగొం చమ వద్యాపరిశ్యమ చేసి యెక్షుట్లో 
నలుగురు యోగమనుకొనినవ ని యొన నర్చి లేని కొొండటు బహుబబ్లవక్టు 

(ఖః లుబుసువోకయీ సున నిపష్కారణ కలహాంబున కుం శాల స్ట్రివ్వివంచింప 
యత్ని ౦తురు, అజ్లవృ ధాత లపడినందున దవత లసడుఫలం బనుభవిం 
పక పోరు. OI భమాంశమున భ కారము వర్థాంతరమనియు నలఘుల 
కారముగాదనియు సర్గము నేసి యనర్థంబు తెచ్చుకొనిరి, (2) ద్వితియాం 
శమున ఇార్టశ బములోని వర్ల కంబులనే యెజుంగ్నతెరి, (8) తృతియారి 
సమున దంత్యలౌలవ నచ జలకు "జే ప. మ్మైక్రియొష్పునని భాయం బైన తేమ 
పిండి ఆార్థిమును (ఎకటించుకొనిరి. (4) చ తురాంళమున న్ నొరులను వం 
చింతమన్న ఈ మదు) (వకృతిందక్క_ వే ఉదృత్మ పళ్ళ ్న తొకోము 'కెట్టివోమటుం 
గ్వరరి(క) సంచమాంశమున( దన్ను, నిన్నునన్ను శబ్దములు ద్వితీయాం 
తములన ఎ విభకి ంక్షైానములేక కళలని కలహింపోడంగరి, (6) నష్టాంశ్ల 
మున -కల్సిక (పకి రణ సందర్భము 'శలియంజూాలక షు. గోటుకో ల 

యొద్దసున్న సూకి తమకెలివికేట గోట్సంలు 'తెల్లము _నేనికాన్సిరి, (7) 
సప్తమాంశమున నేమి గిొహచారమో కాని శరర త్యొ కరములోన్సి 
“గా” చారముచూచి వెప్లవా వార్యుల గారి ముళమునం “కోలు 
థు” (గామ్యత పాలెయగునని కంఠ” “హమారంభించి ర ఇట్లు ఏరివిమర్శ 
నాంఛములాక్షు ల శెలీభావంబున నప పృసంఖ్యకుం దగియున్న వి. విమర్శకు 
లకు (గ్రంధకర్త నుమించిన పాండిత్యము ండవలె, (పకృ్కతమున పీకుణాటు 
ననుండి (మగ గలు పెట్ట జాలుట్ రుగాని గువార్గ పకా శిక యర్థము శే నేవీ 
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కొనశర్పులుగా రు, ఈవిమర్శనమాథాన | గంథముగూడ నర్థము నేసికొన 

"లేకు, గంభీర శే నలిగల్ల యపశోబంపండితియాదులంగూర్చి చేజచె చప్ప నేల? 

ఈనావా గోము సత్యవకానన్న నమయమురాకపోదు మజయుం గొంద 

మ తా తాచార్య నిఖామణు లమర్షి సిద్ధము నేసిన యధునాతన (ప్రణీత 

(గ్రంధన ము ? దించుక (వేలు వేలాడ పే పెన్స్ సంస్కరించినట్లు మ్యుద వేయుద 

మని, కడ గుదుంగాని, తుటిరు స్వరీయము ఖితియ సరస్వతి స్థాలత్య. ని 

ర్రాముదాభీ, రామత్వనము మ మజచుచుండ్సి సదాశివంకరబుధ 'ప్రార్థనాద 

త్త “స్వాభి ప్రాయష్యత్రమందు? దమకలహాోశన (వ్రతమును (పామాణిక 

మాణిక్యత్వమును, తమయాధీభూతిన్సి దమయాశాంతతను, నందర్భశు 

ద్ధిలేక డ్రశసించుకొనుచు నాత్శస్తుతీపరేత్యాది పీకుదంబుల కుం బిజుదీ 

యరని తెలంచుచున్నా(డను, 

ఇది సపష్త్రమాంశము, 

ఇప్పటికి. సర్వము సమౌప్న 

స॥ వౌ! 



114 'బాలవ్యాక రణ గువ్హార్థ! పకాశీ క్రంకుర 

వ్మజాయుధము._ఏ పీల్ 1925 __4నంచిక 

దృప్టిసరిగౌని (నాశ సంతుష్టి యగునెః 

ీకగో 'ఫంబునందుం గవికి మూఢత్వదోపంబు సంక్రమించి పో 

ఫ్రచున్న దిగాన నిప్పుడు భూగోళంబునందును గవింమన్యులకు మూఢత్వ 

దోషము పోవుటక్రైయీక్షింది యుసన్యాసము న్యాయంబడుచున్న ది, 

నసామివచనే ౫-౮-౫ సామిపర్యా యే ఉపప దేక్తాన్తాన్న కళా సామికృ 

తమ్.....అర్థకృతమ్ అనత్యన్ల నగ శేరిహా పిక్ళక వాధిదానాత్నూ క్వేణ 

కన్న పాప్ప $బదమేవ సి పధస్నూత మత్యస్వార్థిక 4 మపికనం జ్జ పయతి" 

ఈసూతము వేత ననత్య ర్త నగతియందలీకళ పత్యయమునకు ని చేథము 

చెప్పుటకం వలనుపడ సామిక్కతం బ్రత్వాదులక్రంకు ననమాసమందూ 

సాపుపదముశోత నే మసర్యంతగలి కెలియంబడుచు న్నది. సమాసము 

క్రాన్తముగా నందున కళా పిత్వియము గాదు, ఒకృద్దహకో గతికారక 

పూర్వస్యావి గ )వాణమ్” అను పరిభావచేత సామిపదముకా నము అ 

నుటకు వలనుపడదు, సామిశబ్రముగయు. గారకమును గానేరదు కను 

కనే యీసూూశ్రము చెత స్వార్థికమైనకళా ప్రత్యయము నిపే.ధింపంబడు 

చున్నది. ఈసికె ప ధసూతమే స్వార్థిక మైనకన్ పృత్యయము కోలదచి 

జ్జ పకమగుచున్నా ది, భావ్యమనసామివచనేసామివ చన్మెస సతిే. -థానర్థ కరి 

ప్రకృత్యృహితి త్యాత్ |సామివచ ప చ నేప్పతిమె సేధోనర్గకః।కింకారణమ్! ప్రక 

త్యభిహిత క్వాల్. సికృతా 3 హితః సోర్థ ఇకిక్ళ త్యాకన్న భవిహ్యతి॥ 

అర్థము? సొ మి ప దముబేంగానిదొని ప రా్యాయపదము 

జేంగాని నిపే.ధముకూడదు, ఆయర్గము పకృతి చేత నేం సామిఅర్థము 

చెప్ప బడినందున క్షన్ పిత్యయమునానేరదు, 

శైయటః (ప దీనణ) నసామివచన 9తి (పతిపేభేన స్వార్థికగ క 

న్ననా నీ త్రెజ్లా కప El నవాసామికృ తాదిభ్యో సత్యస్పృ గత" 'కాదిత్యస్యన 

త్యన్త గే “ర్జ్యోకనాత్ ॥ సమా నేభ్యస్తు క్రాన్తత్వ్వాభావాచ్చ కృద్దనా ణే 
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గతి కారక పూర్వస్యాపి [గహణ మితి వచనాత్ సామిశబ్దస్య ౫తీకార 

కతా భావాత్ | తస్మాత్ సార్గికష్ర్యావాసౌక నోనిపేధః స్వార్థికం కనం 

జ్ఞుపయతి॥' నసామివచ చే, యనునియే.ధము చేత స్యార్థికం బగుకన్ (ప 

త్యయము గలదని జ్ఞాపితమగుచుస్నదె. సామిక్ళ తాదిశబ్బములకం కొ న 

సమాసమందున ననత్యన్మ గతియందు కలా పత్యమునకు (పాపి లేదు. ఆ 

సమానమందు సామివచనము వేత చే అన్వతన్నగతి 'తెలియంబడుచున్న 

ది, కానన సమాసమందుకళ _పత్యయమునకు ప్రాప్తి లేదు సామిశబ్బముగతి 

కారకములలో, చేదియు గానందున, కృద్దవా జేగతి కారకపూర్వస్యాపి 

(గహణమ్, అనుపరిభాహ చెత సమాసమందు_ (పొప్పిలేదు, (కాన్నము 

కానందున) _ అందున స్వార్థక మై నక౯ పత్యయమున శే నిపేధమనియు
వ 

స్వార్థిక మైనకన్ ప్రత్యయము గలదనియు జ్ఞపిక మగుచున్నది. (డై. యట 

చనార్భము) చైయటొ పాధ్యాయులవారు వివరించినట్లు స్వార్థిక మైనకక- 

(ప్రత్యయము కలదు గనుకనే కం కావున .నియతాత్ముజగ త్పావనుధర 

స్వరూపు బొహ్మణుబడయంగా నలయా వాండు సంతతి గావించు విచి 

తవీర్యక వేత ములక౯ా॥ -భార-ఆది-ర ఆశ
ా ౧౦౫ పద్యము, 

ఇచ్చట స్వార్ధమందుం గక సత్యయముగాన విచ్మితపిర్ణశబ్దమున 

కంతయర్థమో ఏచితపీర్యకశబ్దంబున కును నంలే యర్థము స్వార్థమందు 

గళ్శాపత్యయము లేనియెడ విచ్శితవిర్యక శబ్దము యుక్తము గాచేరదు, 

న్నీ విశ్వకర్మునికూంతు విశదలావణ్యస ముజ్జ్వలం చేశానని మూదింబోయి- 

హరి వంశ____.ఉ-5 ఆ శ్రా. అనులక్యుంబును జూవి, విశ్వకర్ముండు అను 

భూపంబుగలదని తద్ద్రంధకర్క గారు నుడివిరి, అదిమూలసూ తీ విరుద్దంబ 

గుటచే నంగీకరింపంబడదు. కాని విశ్యకర్మకుకూంతు, అని సవరించిన 

చో గణభంగంబు గలుగక, స్యార్ణికకళ పత్యయంmుడే విచ్శితవర్యతశ 

జంబు వోలె సలవణంబుగనే యుండునని యబుంగునది.  స|పా॥ 

G2 
pee 



వ్యాకర ఇ నిశేసాంళము 

నవరావ వర్తి లేఖాపతి)కాధిపతిగారి నమ్ముఖంబునకు 

పతి) కాదిశబ్దదై దాకా డ్రైతవిచారణ గ్ర్_ 1- -1000_ 

..... ఇంతకుం గొంత కాలమునకుమున్ను _పతిక్కా శబ్దము దా 

మ్లాశనయు యుజస్తుతుదసి వీచపుహాపతే దశన హః కరణే యనుపాణి 

నీయ నూతఏంబునను 4సర్వథాతు భ్యః స్ట్రు౯। యనిన యుణాది సూ 

తింబునను ధాతంహిత్యయ తకారమేళన వశ3బున తానుద్విత కార 

కంబనియు దానిందెలియ నేరక కొందణు ప్రాచీనులు తన్నద్వైత సిద్ధికి 

టరిగంబు ౫లిగించుచున్నా రనియు, ఏకత కారంబుతో. దనకు సిద్ధించిన 

పరువు భావంబు జాలక ద్విగుణీకృత పరుమణ్యంబున్నకై  పోరాడెనట. 

దీనింజూచి 4పడిపోవునది. యనియర్థమిచ్చునట్టి ఉప త్తే)ము" వంటిఎఘు 

పదార్థము పీశిమయే లేచితన మ్వైతనీద్దాంతమున్నకె డీకొనుచుండగాం 

పున్నామనర కంబువలనం గాపాడునన్న పుణ్యార్థమిచ్చునట్టి పుశ్తి 

శబ్దము మొదలైనవి గూడ దమతక్కుున' మమియనికాబోలు త కారం 

బుల డొంతరశై యెంతో కంఠశోవమారంఖించెనటః ఈవృ కాంత యు 

చిరం! మూాసోదరుండగు కల్లూరి రామమూూ ర్లివబనను మౌాప్వ్రియ 

నిష్యుండగు సుంకరిరంగ య్య వలనను పి స్తావనావశంబున నాకర్టించితిమి 

ఇట్టిశబంబులు వకత కారంబులనియ్ శా న్ర్రనమ్మలతి సహితం గాం నూ 

యభి పొయము ప్రక టింతుము గాని ట్వైతవాదులు (కెండుతే కారములు 

తలదియని వాందించువారు ఈవత్యమాణసదృశన్థలంబులలో నెట్లు 

గంథ సమన్వయంబు గావించుకొని తమనిద్ధ"౦తఇ మును స్థిర పజుచు కొం 

దురో పినంగో రెదము 
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సూభఘకాన్యచతుర్ణసర్లము హపవక్లోకము, 
థి ౧ ఫిగరా”. 

నో ఛాయాంనిజస్ర్రీచటులాలనానాం మ దేనకిం చిచ్చటులాల 

సూనాం కు ర్వాణముల్పింజలజాత పటే)
 విపొంగమానాం జలజాతపత్రైః 

ఈన్ల్ కమున ఏవ పొదంజబులో “ఉక్సింజలజాత ప త్రో అన్న చో, ఉత్సిం 

సలజాతజమిక్కి_లి యెజ్ఞనివ్నియెన, స్తిః=దళ ములుగ లప్వి 
యనియర్థ 

ఘు ఉవ పాదములో 6జంజాత పై) అన్న వో జటఎజజపద్మముల నెడు. 

ఆత సతః గొడుగుల ననియరము. ఈళకములో యమ కాలంకార 

అ థి 0౧ 

ము మల్లి నాథసూరిచే వ్యాఖ్యానంబునలిఖంపంబ డెను. మూడవ పాద 

ములో ద్వైత వాదుల వుతొనుసారంబున, 
జాతే పకల అన్ని దళార్థ 

కంబగు పత ిశబ్దములో, త కారద్భయముక లదు. నాల్లన పాదములో, 

శి 
జా |} అని « 

కంబ ఆతభ ర” అనుచో ఆకపా3 కౌ ము త=ఆక ఫశ] 

స్ట వొ 
న ముస నం 66 4H 

(ఎండనలన రశ్నించు ది) అనివ్వుత్చన్న మై ఏ 
యీశజబ్దములో "లే 

అనునది, తొజ్ వానే అనుధాతువువలన నెనదిగాన, ఆశపక శబ్దంబు 

న నంతర్భూతే ౧బగు “పత్ర అనుడానిలో ఏకత కారంబుగలదు. ఇట్లు 

' 

ag) 

< ఫం 09 న్ » ఒర 

మూడవ పాదములో “పత్శ)” శబ్దము "రెండుత నర్షంబులతో నీపికా 

రయుగానుందును చగుర్థ పాడాంతమునోష గ” అనుశద్ద స్వమాపమ్సు
 ఈ 

క శారము, దళ వంద నంలో వరిలబ్లును. యమశకాలంకార  ఎతణవు 

| 4 శో గ న ఉట అల ఇ న 
| 

న్నమా వో ఆవర్త్య లేర్ధిభే బెన। సస్వరా నాజి నె వళి?! యదాతదా 

స్యాద్యమకం। బహుధాద్యంచ మధ్యగను!" అని యొక గంథమందును,. 

నో, యమకంపొ నరు కేతు! సరర న్యంజనయగ్మ యూః। అసి యింకొక 

ను, వాల్లులును అర్థభేదముతో 6 నారిగి వచ్చుటమే యమకంబనియ్యు . 

ఆచ్చుంను, హల్లులను మొదట నుచ్చరించిన వర్ణ ములస్కే యింకొక 

సజు చ్చరిం చుట యమశాలంకార మనియు రెందు శ్లోకంబులకుం గి 

a ౪ స్ట? శ నంబటి బె లట 
న్రుఖుగా ఫలికార్థము, ఇట్టి లతణంబునంబట్టి దై తేఖాదులభ్లః 

క్ర 

శంబున, 
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మూడవపాదంబున “పత a శబ్దంబులో రెండుత కౌరంబులు సంభవించి 
సొప్పివ పొదంబున “షత ” అనుదానిలో శెండుతవర ర్భంపులును పునరుక్తి 
గొ సంభవిలైనందున యమ కాలం కౌరంబు తమ శెట్టులుసిద్ధించె? మణి 
యు నిచ్చట (రాయవలసిన వి *శేవముండె నేని, శంకించుకాస ఖో; స్టా 

మూలంలిఖ్య తేకించి, న్నాన వేకీతముచ్య కే” అనిన స్వక్ళత నియమము 
ననుసరించి 4 ప్రామోణము కనుభఆ చి హ్యాఖ్యానము సేయక మల్లి నాధ 
సూరి వర్యుండేల యురకుండ? “నాన వేటీతముచ్య తే” అన్నట్లు స్వల్ప 
విషయమని (నాయ లేదందుశేన్సి ష్మతికలలో ముష్టి యుద్ధంబుల ప పర్యంత 

ము పురికొల్సీ న యీోాదై తాభీమా నము (శెండుత" కారములే సంబంధ 
మెన యఖిమానము) స్యల్ప మెట్టు లయ్య, ఒకపయంబున నిట్టి భవి 

ప్య౯- ముష్టి యుద్ధంబులు, పుష్టియుద్ధంబులు గాఐనియే ” యాసూర్రిగా. 
రూరకుండి కేమో! పెద్దలాలోచింతురుగ-. క్ర! యనిదిక్పదర్భనము నేని 
యిప్పటికింతటితో విరమించుచున్నా రము, 

ot వా * న॥ వేంట రామశాత్రి. 

జ మహారాజ శీ శశి లేఖాప తి కాధిపతిగారి సమ్ముఖికంబున కు 

(2) సుమనోల్లానశబ్దసంజీవని 98_1...190౮ 
అయ్యా? " 

.. నుమనోల్లానశబ్దంబు అసాధువనియ్సు సుమన ఉల్లాసము 
నియే యుండవలయుననియుు . ఆస్థాన పండితులగు చెట్లూరి వెంకట .. 
సు బహ్నణ్య శాస్తుులుగారు మొదలగు వారిని, తాద్భశ శ పతం 
నవలఐబన హాపదోషంబున 'నుల్లుంఠన పూర్వకంబుగాందపింపం 

జేయుచు 1599 నం॥ డిఫింబరు 24 తేని చెన్న సట్టణంబున నుదయిరి 
చిన ,సూ శ్యాలోకము నాదుకనుంగవకుం దన లేజంబుమ్రాజు మెటుమిట్లు. . 

4 
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గొలుపుచున్న ది. అంతటి గొ ప్పయాస్థానపండితుల శే గెడలకందక పాం 

డిత్యసరసుల వె నగాధంబగు చెన్న సట్టణంబతోో Cc జిన్న పట్టణంబుగు, 

రాజన రేం దపురం బెట్టలు వోరాచయజాలడుగాని యయినను, మహారా 

జ(క్రినిడమ ర్రిజలదున్రా ససాద రాయ మంతిపురుషో త్తే నూధ్యి కియమాణ 

హూణవిద్యా పాఠ శొల గర్యాణభాపాధ్యాప క తంబు నహించిన ద 

హ్మానయినందున సువునోల్లాస నబ్బంబునకం బా )ణంబునోస్ సుమన 

స్కోజల్లానంటా' నర గాం నుద్యమించు చున్న నొాయాయుప న్యాస సంబును 

నిగ్గు జేలుట ష్ భనం సయ నిష్కళంక శకి లేఖాము ఖంబున వన్న బెబ్బగాం 

మల్లన ఇతివృత్తా ఉల్లాస శబ్దపూర్వవర్తి సుమన 

శృబ్దస 5 రస్య రుత్వేయ ల్యే పాఠ్షీ శేలో పేసుమన ల్లాసఏ వేతిస్యాన్నతు 
య 

సేసునోలాన యితి యథో క్షవాదినాం నివాడః యత్తు సుమనోల్లాస 
ట్ 

శబ్ద సాధూక ౦ణార్థం చర్జాకారి వెంకటస్ను బహ్మాణ్య శాప్రిథిర్భావా 

రక ఘుణన్థేక పఏధాన మితి 'శామ్రుబలాల్ మనభాణతోొః క్ష పత్యయె 

మనశబ్లో “నివ్నన్న ఇ శే శక పతున్న మనధాతోరు పరిక్యిప్ ప్రత్యయ 

ఇతి ప్రా సాఅర్భఆధిభ్యోచ్ ఇత్యచ్ (ప్రత్యయ మనశిచ్ద నిన్సన్నఇత్య 
న్ GRY వ్రు కవీ pn త్వ దండే గుంట సూరా రాయ 

సబ్బశాసి ఆ "రః ఘుష్ణ "థి విధాన మితీనా (త E సనర్త
 తే| 

వాదక్యాత్ మన థాతో న్డ్ వ _పవృలె తః గర్వోఖి నమానోహంక కో 

మానసిన్చి త్తి తసము న్ని  ఇత్వాదికోళదర్శనాళ్ (సస్షః పఏిఘ్ను$ లతా 

స్థలేమయ్య” మణ్ క నవిధీయతే. త త్రైవతస్య నన సల (కథమ త 

ఖండనంచ ప శోంత "రెపి. మనశబ్దఏవన సిప్పద్లు లే వుసధాతోరు పరిక్వివ్ 

(పత్యయేక్విక ః కిత్తొందను నాసీకలో పేతుగాగమేమళ్. బ్రత్యేనస్యాకొ 

దతుముజఇతికస్నాన్నకట్లీ యు చృత్య యమేమక ఇ త్తే వస్యాక్ మనశబ్దస 
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స్వరూప మేవన ఘే లెతిద్వితీయ పతుఖండ శనంచోనన్యాసిరే త దవిచింత్య 

(పాయమేవ। 

తథాపి సుబ గ్టైకవిథాన మిత్యత ఫఘళర్జఃకః బహవా ఘఖార్ధా 

స్పంతి వదరు చేతినృన్టిలే ఇత్యాది ము క్ర ర్థరినుళా భావేఇతి సూ కేణ 

భావా న్టేముఖ్ హాల ఢ్వెతి సూ కేణవాలం త నామాన్యతే యావిహిత 

స్యనులఃకరణాధిక రణ యోరిత్యధి కారేణ కరణాది కరణార్థ యారయం 

ఘు కిమే తెస ర్వేపి స్వీ కీయం తే ఉక అన్యత మ బ్రతి చేత్ అతవార్తికే 

అధికరణార్థక క పతక యాంత _పస్థ వి ఘోష దా వా రణ 

పదర్శనపర భ్ వర్గప్రామాణ్యాత్. హల "స్పృతి స్నూతియఘ ఇర "కర 

కాధికర జే ఏవగృహ్య "వ్ | ఉక్త ం-ెతే ద్వార్శికన్థి కస శబ్రేందు' చు శీ ॥పస్థి 

ఘ్ను యోరధికరణేకః | (పతిష్టం ఒన్సీ కొ దాసా నీతి | పస వీఘ్ము ంతిత 
(Ce 

న్ని మనాంనీతి విఘ్న ఇతి భాప్యోేరిక”। నచభి ప్య్వేదాహరణన 

శాత్ అధికరణా గై ఏపక్షోః నకరణాస్ధె ఇతి వాచ్యం! హల స్ఫెతి సూ 

యను ౩ రృధొం “సః గా గలి ప్లా వా? ఇన యు ఇర్థ యోర్థ్వ్యయో గి న్ని యోాగని ప్లా శాం సహవా వృ 

తిః సహవానివృళ్తి 2 ఇతి పరిభహయాఇన్యతే రసి క రణార్థ స్య చెవు 

' 
e' 

కర కొరఠరగ్యారక క పతం జీవ *విమూ 
తె సంభవాత్ , రన్తాటి ణా (| న్యా (వాష్టారెవ ప్ర 

య నవిదీ జతే 
త్రి ఇతిభా వార్థక సుకంతేనె )ద$! భవన్త్మా కయ u స్ు. 

తత్రైవతస్య ప్రవృత్తి ఖ్) రితినియ మేపు విఘూత అన్య కఘల్ల (పవృ త్న 

న్ 

వ్ 

విస్ను ఇలి కాంతరూపం ఇ నసిర్యేల్ బ్రతి మూంచే చేద ఏవస్యాక్. అభ 

'దాంగీకాశేతు బాధ్య బాథక భావాభావేన రూ పదర్ధయంని వ్యతి. తథా 
చ యణభాధిక రణా శ్న్య పసృష్టాద్ధం కేః విఘ్న ఇతికః। భావాళ్డే వి 

ఘాతఖతి ఘళ్ళా! భిన్నా ర్థవీషయ ఆ స్వెన్సోర స్ప రా బాభేనలో శే దృ a 

శే! తథా “ఆక్మానునసా సంయుజ్య లే మన ఇందియేణ ఇ దియమో 
చేతీ' న్యాయాళ్ మససోప్యంతే' రిం దియత యా పదార్థని వేద వనోఫ కరణ 

న్్ సుఖాద్యుపల్య. 'సాథన శ్వేనచ నచ ద “మన్య లేనే చేతిమనిి ఇతి... లింగా 
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భట్ అరయటీ ఇయాంద ర్భనేనచ కణాే “మని దితి క పత్యేయాంత న్య | 
భావా “మానక్సిత్త సమున్న తీరితి ఘళింతస్య చ చప పయో. ఇ ధో 

నాన్వేవ। విఘ్న విఘాతశబ్దవక్' ఖన్నా ర్థపిషయ ఆ సత్ ! తస్నాత్ మాన 

క్లిత్స సమున్న తిరితి” కోశేఘుణాంత మౌనశబ్దదర్శ నే నేన “మన తిక (స 
త్యయాంతస్య ఇబాధబ్రితి యా హేతుః స పాత్యాభాన ఏన, నిస సైతురి 
త్రి (పథమపక్ ఖండ నానుపపతి ః॥ 

ల్లి మన్య రేర్మను కే ర్యా ఆపరికికౌ(దను నాసికలో పతుకిఅర్మ 
ఆధ్యచిమత ఇత్యేవన్యాదితి ద్విజయపుష ఖండనమపఫ్య సంగత మేవ। 
నలోప విధాయకసూ తౌ భా వాత్ | నహిఅనిదకామితిలోపః। తన్యోపధాన 
కాొరవిహ హయ కాక్ | నవామదాత్త “పే చేత్రి। తస్యర్ములాదిక్షిల్ చవ 
య త్వత్ | నచభాతోః క్యీపిక్ళ దంత తక్ (ప్రాతిపదిక కే కేసావా 
జ్యాదిలోచే “నలోఫః (పాతిపదికేతి లోజేతుగితిఐ వాచ్యం సుం 
'వ్యెభలోపస్సున్ స్వ శతిన్లలో పస్యాసీద్ట తా వ్ ! అన్యథాన్మ తహ వ్యా 
మిత డావఫితుగాదకి 8! అత 'వవకృతిడే కాణాచి తం >| వ్య శా 

భ్యామిక్యాదా పదత్వనిమిక, క తపి నలోసన్య బహిరంగ గభావాళ్ | 
భరముః పదసంజ్ఞనిమి సిత నేల వ్ నలోపస్య తన్నిమిత్న క ఆభ భనాడ్ని IE 

ది పగిభాపేంను ఖర గంధ ళ్చాంతర లగ సదిఖా హాస్ట స్పఎగచ్చ తె అ! 
స్మాళ్మగబ్ర'క్యే నస్యాదితికూప (ప్రదర్శన మ్య వనిదర్శన రమే వ | 

రియ కేవ విపివదామ హేన న్న లేర్మను తే ర్యాక పణ యూన 
భవ త్యవ। సుజా Rt) వారి కే “స్తా న్నా మూహా వివ్యథియు థ్యర్థి'మిత్ భా 

శ్య్యుసరి ర్ గణిత జాల నిరూపిశలే చాగ్రవార్డికే కబేందుోేఖ ేతభాచ 

పూర్ష్యోక వ రిగణిత ధాతు షభ వాలే మన భాతోర్న ఇ 5 విధాన 
మేవన సంభపతీతి గథమపతుఖండనం! యత్తు మనధాతో క్ి అర్భ 
-ఆద్యచి మనలహీ' రూపమితి। ద్వితియ। సతస్యోష్యపతాపవన! క్ప్టపర క 

గోఅన్లునా సికస్య క్వియులోరితిసూ కేణ ఉపధథాదీర్లే అచి “నూ౭న”. వతి 
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రూపసి దేః। అతవీవ “నళ్ళన్యపి పినవ్తాపి నితిశామ్య శేః కసిదీర మోనో 

ధాతోరితిన కాచే “అ ఖా నితిచ! నామధాత్యు [కియాయామాఖార 

క్విపిదీ పేరా జేవాచరతి రాజూనతీతి దీకీతోదాహారణంచ సంగచ్చే త్త 

కించభాతోః క్విబం! క సుబంకే త్యానంతరం అర్భఆద్యాశ్ళ తి నణపాతప్ట 

గతికగతికః అతపవ వ్యాకరణశా స్ర్రమభినీవీశమానో మురారిః' కవిరా 

జః శో న ! కుర్యుళ్ళస్తుక భామమిరాయది నునోర్వం శమ నుప్యాంకురాః స్యా 

శ్చత్ బహ్మగణా యమాకృతి గణస ;(కేవ్యతే చేధ్భ బాలో! సదత్రి ఆకృతి 

గణెప్టి నిందనద్యారాపరశు రామకర రృృకోపమే- యభూతశ' తొనరిదనింద 

నం సాధయతీతి ద్వితీయసకుఖండనం। rr: 

లీ నను బవ్మాన్ “సుమనోల్లాసళట్దస ంజీపనీశత్రి నామమధు రాం 

భవదీయోపన్యాస వర్ష కాం దృష్ట్యాచిశాన్న ని వోరథా రోహాణం' కుర్మహే 

ఇక్యుక్సావాసమ్ముఖనా నామస్తాకం పూర్వస్మాదపిఫలవిఘాతో దృఢ 
తరమభూదహోకథం భవానుపన్యా నేన “సు స సుమనోల్లాసం” సంజీవయ పిలి 

వత్ సావహితం నృణుత | యథాసుత మాత బ్రనఇచ్భతీత్యన్లే, శుష్క. 

మాత్మేన ఇచ్చ రిత్య రేచ కర్శవాచకసుత . శుహ్మ-శ బ్లా భ్యాంక్యచి సుతి 

యతః శుప్క్రీ_య కేశ్చ కర ర్నరిక్షిన్ | తథాసుమనా ఇవాచరశిత్య నే కర్త 

వాచకసుమనశ్ద శ్ రః క్యజ్ సలోప న్చే”తి న. 
మిత ేషూం విషమం మోతీ చాభ్యాంక్యకపాకీ కచ  సలోచే మక్ళ తెనిమ్మ 

న్నాళ్ సుమనాయ పే; కర ,రికీషను క్యజంత స్థలే ఆల్లోప “యలోపానంతరం 

“స్పుతీక శుప్మీ_ర”త్రి నయా ఈకా రాంతె " వవంసుమనాయతే। కేపి అ 

తోలోశే “వేరప పృక్ష లో పాద్యలిలోపః పూర్వవి సతిపే.భే సౌతి యలోవే 

విజంతకిబం తాన్నతర వశ్వపాశబనత్ ఆకాశా "ంత స్పుమునాశబ్టా భ పత్రి! 

క్యజిసకారన్యలుప్త ERY] నహియలోశే పేకర్త వే ర్వ అల్లా  నన్త్ననివర్వ 

మితివాచ్యం। 'యలోచ్చే పేద్ధానివత్వనిశే పే ధాత్ | వనంచసుచునాముల్లాన 

సుమనోల్లాన ఇతి" 'పష్టుతత్సురుపే రూపం నిర్చాధం! పండితాయమ నా . 
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నాంసంతోపజనకఇత్యర్థః! నను ఈద్భక పయోగోదాహరణస్య కౌము 

ధ్యావ్మపదర్శి తొద పమాణమేవాస్తు! అస్మాకంతుక్యజంతే| పకృతిక క్ 

బంతంసనుక్కి శుష్క. త్యాచేః పియుక్ష్త త్యాల్ విశ్వసనీయమితి చెన్న | 

జూన. న చ వీ. , ధల అరటి మి. ళ్ చలల. 

| మోన క్యజంత్ దాహరణవ్యైవ క్యజంత స్యా ప్యుపలతే 

a యవ కళ్ల క wn A జా | 

౯a సన. సిర అయి త స్వ . సర్వ పయోగాకర తగన ద్ర ముద్యాశ్ళరణే కర 

శాసంభవాచ్చ! యతో. “హస్వన ద్యాపోనుడితి. సూ తభావ్యరీ త్యా 

హలం లేభ్య ఆచారకిపోఒన భిధా నే వినిష్ప్రమాణా రాజానతి, బ్రడావుతీ 

త్యాదయః పయోాగాః (పదర్శితానామ భాతు (షక్రియాయాం | 

అఖోచ్య'శే .భవదీయక్య జంకస్తాధితశ్శబ్దః ప్రబంధ (పసిద్దో నేతి తగ్గి 

యుప్మాకంక్య జుశేఫిసమాన మేకర్ . యదిక వేరీద్భశగూథ.  సౌశబ్దవివ 

మ్లౌతలా ము తాహకో జంజన్యనే కోనిరాక రం నిరాకు ర్యాత్ యథాపురీ 

మవస్క_౦ చెతి క్రియాసముచ్చయెలోడర్థ భమదాయినోలిడర్థక గూడ 

ప్రయోాగా నుదొజహారనమ్తూఘః గమికర్నీ కృత నైక నీవ్య శతి "కావ్యకల్ప 

నాయాం శాబ్బబోధ్మకమమను ససార శ్రీవార్గః ననుక్యజ్  (పత్యయే 

బాఢమియానభిని వేథః . కుత .స్టవేకిచేత్ చరమావయ వొవినా సరూ 

సర్థయమేవ(ప్రకృ తేర ఉషైంపినా పర్మబవ్మానల్ పూర్యంపరమపి |పత్య 

యస్య రేణ సతికిష్టస్వ రేణచ జీదుపదేశ వ
సన నాత్ పర మస్యనుడా శ్తీకృ 

త్యహ్యీ యూదా తృవిభవేన నిత్యాన్నత్యం. కదాసిన జహాలిత్యహోమ . 



184 వ్యాకర ణ విశోపోాంశములు 

వా 'వారలన మ్య మభ స భయోరిత్యల మృసస త (వ వపంసయా యదా కామన 

చనన 6 “of E 

లు ¢ 

ఫంద్భః నవమ; సొం=పిద హూం “అతల్లా=అంబా” నా సేసిన సత్తి యత 

మన ఎంమైనసు మనోల్లా కద్దు నాంత ల్వెన సుమనః పదం 

ణాసాహం శ్చళినుకా కరణాధి కరణయావ౨ిత్రి చాధకమవిల్యుటం నివ ర్త 

బహుళ కొదధి కరణొ నై హాల శ్చే లఘణ్ విదూపోరిజ రోరిత్యు లె గ స్వే 

పూర్యరూ వే మనోభి కామ శ్లబ్లనత్ సువునళ్ళ భై” ల్ల ల్లాశ యోః నంధిః 

అంచార్భ వాచ కళ్ళ అల్లా క్ట అజంత ప్రీ ల ంగపకర త్రో 

అంచార్థ నద ర్స్ 5G ఇతిసూ త్ర )దాహరణ నికాపణా వనే దీన్నీ 

3శేవకొనుడ్యాంన్య రూష్య తతి డస్తన్యం విద్ద్య జననీని వాసస్థానమి 

త్యర్థః వ్ద స్రైజ్జైననిచ సరస్వలితి “ఊచూవథ్ ననుసులభతయాసరస్వతీనివాన 

ర బ్రక్యెవ నామభేయక రమ్యే విద్వజ్ఞననీనివాస ఇత్యగ్థక సువునో ల్లాన 

థబ్బః కుతే గ్రంథ ప పరతయా నిర్షిష్టఇతి చేక్రా విద్వన్మాతంరన్నీ ౯ గంటే 

న్యు ఫతే సన సర్వః పండ్నితెగాద ర్ల రయం గంంధథళఇతిధ్య సన నార్థం 
వాచ్యార్థ (ప్రధానాత్ ధ్వన్యర్థ (వభానళద్దివవో త్త తమ ఇ త్యాలం కారిక 

సమయ త్వ్యదనాయా నేన సర్వంరమణీయమి క్యా నందిత వ్యం వనంచ 

సమ్షి లేన సుమునోల్లాస [ంధనామ్మూూ సాకు (క్రికుమా రాభ్యు కయ. 
వ్యాఖ్యాతా వ వు॥ శ్ర వేంకట. సుబ స యార్యోోని రామ. పమాచం దా 

రుం ఏద్యల్లొో కముప త్రిప్టతాం యద్వని సాక యః విషయ కక్సిత్సలీవాదీ 

పుస్ఫ్ఫరిపతి నోప్యన్మభ్యంకిర్ష తామిక్యు సస సహా రావు? ఇమావత 

పతద్యయేపి సం్యవాన్ల్ కౌ! శ్లో న్లో క రుశ్యద్దేతిన్నూత్రతోద్య సుమనళ్ళ 

కాక్; ర్ణజి మున a Er తస్మా స్క _రరికుర్మ హా హాం కిం మతోలోపోయలోహః 

ఉప ఉట కమాల్ లు స తాకా భ్యజిపూర్యన న్య సుమ నో ల్లా 

నాటక” సమ్యాక్పష్త విభక్తివో వనయలేస విశ్వ పాశబ్దవశ్॥ 
త్ో 1 యడ్వాయ్యథి సం నకి నుకునసామల్లాస్త . ఇత్యూహట్టొ భో. 

(గంభేనస నుమనోలాస ఇతి గంథ సంజ్ఞా సరత్వెన రామశబ్దన త్ అధీకర 
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- విడ్వాన్హా )ంధిక సంజ్ఞ ౫2 నికర ణేఘజ్ పః త్యయంన్వ సత” తాం1ఆనేదూూ 

రమే ప్రనాిశమిన? రొ పం ద్విధా “కీటుధాః! సాంఠత్వంస ససమెతు 

J సాంతసునున న హస్కి చేద్మాగహకః। 

రాజన రేం ద పుశాంత ర్యా మి కోటిలింగ తే (తనివాని 

ది 5-1 "రం కల్లూరి "వంక కట రామశాన్తి 

రాజన రేం దవరం 

“సుమనోల్లాస శబ్ద మసాధువేయనుట యసాధువే, 

| రక 2900 

"1900 షిబనరి ౭5 లేతీని మ్యుదితమైన సూర్యాలోకములో స 

న్నార్లబోధి నీవ్వ్యానమూ, ఈన ఆలో సుమనశ్న స గాన శప్పంబుల సంధి 

స్మూత్రములనుగూర్చి కొన్ని ష్మతికలు పాడినపొటయే పాడుచున్న వి. ళం 

దువింత యేదియులేడు గాన విస్తరించి [వాయవలసిన యవనరంబుకనుప | 

"డదు. మజీయు' వేంకటగిరి సంస్థానపండితులగు స్కుబవ్మాణ్యకాస్ను ల 

“వారిచే గుమనో. నస శ్వసాధుత్వ విహయ మె యుప పన్యనీంపబడిన ర్వి 

డు పతుంజు తలో, ్రిగ్షన మరితర యాంతంబగు 'మనధాగువుపై ఆర్బఆనం 

(ోశష్షయము జేయగా “నున అగునళ్న రెండవ సతుంబు నీనన్నాగణో 

" ధిని లవిఖంచిచూపి అర్నాదిగణము ఆఅక్సతిగణ మయును వానియందు 

 'ఈధాతునును జేర్నుటకు |సమాణము నలయునుగడా! అవి యసందర్శ 

ము వణించుచున్న ది. అరృఆడాంక్నోతి. గణంలో. వీధాగువడే 
రండ '-వేదన్న మాట యెంగగింగ? ఆగణంజులో ఛాతంవంలు చజేర్స్నయు 

డునా, ఆ ర్నృఆడులలోం బధింపంబడిన ర్ “జగన్? తుంద ఇత్నది 

శంఖ యు సనా ద బోడి ఫ్ మణతంబునభథాతునవు లే 

కాణ్బబోలు. ఇవి ఫు వు శే మె న వోంగుమ్మురివామి 
4 
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తో దొరకిన నన్నియు నితేడి చెంబు వేయగును. నొబ్లవ యధ్యాయం 

బులో మొదటి స్మూతంబగు “జ్యాప్పాాతి పదికాం * అనిన స్యూతంబు 

పంచమాధ్యాయాంతేము, అధి కారమచికౌము * శప్పెధి కారమందుం చ 

స్పంుడినది. “అర్మఆది భ్యోచ్ ? అనుస్తూ తం? ణే అయిదవ యధ్యాయ 
ములో శెండవపాడములోనిది, కాననీ స్తూ తంబులోనికి, పౌతిపదిక శ 
బ్రంబు అధికారబుగాని ధాత్వధి కారంబులేను . అందువలన నీగణంబు 

లో నీధాతున్ర చేర్చంబక లేదన్న మాట యసందర్భ పృలాష పాయంబు 

Es యచ్చ్రత్వ్యయమును బాధించి పె శాడికమగు “అన్ (ప్రత్యయము 
వచ్చును” అని యాసన్మార్ష బోధినియే సుబహ్మణ్య కాస్త్రులవారి వాద 
మునందు రెండవ యసందర్భము మాక్షినద్శి ఇదియు మిక్కి_లి లోకవిఠు 

ద్ధమే. చునధాతునవ్రకంకు క ృర్స్రత్యయంబ. 'స్కక్విప్వురాగా చీనిమైన నచ్చి 
త్యేయమును నాసనీక్ష బాధించి విపిన్ కృతృత్వ్యయంబగు, అన్ ప్రత్యయమే 

వచ్చునా? కాచు, "చూచు, మొదలగుధాతువుల మై, కృత్తురాంగాకాపు 

. చూపు అయిన విమ్ముట నీశబ్దంబులకుం. గాని, యిట్టి యేశబ్దంబులకైనం 

_గౌఫి కృదంతమ్నుపై నింకొక, కృత్తువ చ్చుట గలదా? కృదంతము. మాద 
తద్ధితవర్ణకంబుపుట్టి కాపర్కి .చరాపరి, ఇత్యాదిరూపంబు  లేర్పడునుగాని 

_ యొక ధాతువ్చువపై “రుబ్బురోలు కాకి . యకత్తుకొనిపోయె నన్న ట్లులు 

. శెండుకృత్ర్తులు పుట్టుట కనియు వినియునులడ లేదు, అపుడు, మొధటికృళ్తు 

ఏయర్గమంద్ను నచ్చున్లుః రెం ధవ కత్తా తు కేమి య స మళ ము 

దటిది ఛై ప్పిన్రయర్థ మే కండ వ ది.యు,ల జె ప్పునా పునరు 
క ధోమంబుసంభవించును. భిన్నా ర్ధమును జెప్పునా.! “అన్యోన్య. విరు" 

.ర్షంబ్బులచే నర్థభ్తూన న్యంబగును, కావున్న కృదంతమ్మువై కృ-శ్తెపుట్టిన , మ్ 
.డల్లం. ెవ్చలకిల్లి కేగాక, యావిల్లీ _చెవులమవైం గూడ. గొమ్ములు మెబచు 
నః నోల్లియ కర “అనుల' SU _మనవలెన్సు గాని “ఆకా? 

en 



వ్యాకరణ బెకేపాంశనులు 
18 

శ్ర క్వస్వుప్యు కూ ఆాదికంబగు అస్సున్ . వచ్చిన యడ అనునాసికన్య
కి 

రులోః 2 జీతి అని ప్ర్ష బునాలగా మానః, నూననీ, మానాంసి అనిన 

విరుద్ధరూపం: 0 తేర్పడి మనశ్శబ్ద వ మన వలసిన వోట మానశ్శద్దమనుట 

నిధిమై “Xంకపో Ns పకిపిటకొ స్పంవృ త్తే అన్నట్లు “రెండవయన ర్థంబు సరి 

భవిల్లును వుజియు సుమన ఉల్లానమనియే భాహ్య కారులు ప్రయోగం 

చిరగాన సుమనోల్లానమనం గూడదని యాతేపించు నీస త్రిక, “అర్శఆది 

గణి 'మనుటకు మూటుగా, అశ్నాది గణమవనిపలునూజు సంధింజేసీపలు 

కుచున్నది అట్రికక్వును దిద్దుకొనక ఫి చండిల పాండిత్య పచండంబగు సో 

ర్యాలోక ష్మత్రికగూ డ శ ముదం చుకొన్న ది. అర్శశ్శబ్దముకూడ సుమన 

శృబ్దమువ లె నే సకారాంకేముగాన సంధియెట్టులు గూడును అర్భాది 

గణమసి భి ప్యు కొరులు సవర్షలోపం రబుగా భావ, SE బుళోం బలికిరో? 

అరృశ్శట్దము కష సేల యాపవపాతము. జో! తెలిసినది, అర్శశ్శబ్దముంగా 

చంగాజే అరిసెలపిండి వంట స్థకి వచ్చి. నోరూ89 పికిలోభించిభామ్య కారులీ 

శబ్బముగార్చి సంధిచేసికొనిరి. సు సుమనోల్లాస శబ్దంబు పచ్చి వెలగ “కాయవ 

అ నొంతుకంబడి కంఠము విగియంబట్ల్టయా సుమన ఉల్హాసమని బపహుక 

సంబుగానుచ్చరించి దురహాంకారముతో సీరెండు శబ్దంబుబను_ గలియ 
ఠి 
కుండ శీకగా నెశంబొపిరి, భౌ ప్యుకారుల యంగేటి వార కేయంత 

దురహూం 

కారమున్నశ డు పతి వాఫెపకులకు వే
జే చెప్పనేల. వాశేస్యూత భా 

లే 
మ్యంబులో ననిరచి శంకిం ఫె పోరి ఈ పాణి నీ య సూ (తే ర బు ల 

A స్య ం బు తోం గొ దుం సు మనో బ్లాసశబ్దంబు ఇడిరిపోయెనుగ 

దాయని ముమియుుదో చక కిందికి నహాదకింబన్ను కొ న్న స్మూతంబుల
 

చ "వ్యంబులో? బవికిరి. టపండే తర దులా రా =, సకలవిగంజబుల 

f, 

నయుకం 

అయి తేలులాప భ్రొసలో చే ఈ యంకీంచయుడ్న లర కుట్లు ఎ” లత వ్యాసం 

బును ౫ననంబు ౧ దొరకినటు భావించి మ్యుదించుకొన్
న _సూళ్యాలోక

ము 



1508 .. పా సక రణ వి శేపాంశములు . 

నొక పండికునిచే సాధింపంబడ్కి యాణాశార్గక క్యజ్ (ప్రత్యయాంకం 
నో ల Eu REPT 5) | రి అర్య, |! | రీ AY సుమన శృద్దంబ్యుపై, క్యజంతేంటైన యాకా రాంత సులి శుష్క . 

గన ఇంద రాజ 3౨ ళ వ ఖు ర శబ్బంబులకుంబ లె కరప చెయయగా సిద్ధంబగు _నాకారాంత సుమనశ్శ. 

బమును, ఉలానళథబంబుతో సంధించి పండితులవతలె నాచరించువారి - a ) అదన్న గొల్వ ) 

రగాం క క్ల సగ ౨ తలగ వర్న సాం ఆ తౌ ॥ కుల్ల సకరమని యొక తుంబును, న న వ. 

సంధివిభజించి అల్లా శిబ్దమం బార్థకంబుగాక్క 1 ండితుల తల్లికి నివా సం 

మైనదని యింకొక పక్షంబును 1900 సం జనవరి. 98 కేదీని పొడిచిన . . 

థన్గిలేఖోదయంబు ననుభవించి య ఖినందింతురుగా క 'లేశకచేతవైన చో 

నిందింతురుగాక 

మజియు. 1900 సం షిబవరి 18 దివసంబున నచ్చువడిన సూ... 

ర్యాలోకంబు, కాళహస్తి మాహాత్మ్య శోధన సమయంబున షత, ఛత్ర, 

తత్ర మొదలగు శబ్బ్దంబులకు. దకారద్విత్యంబు లుంచు చు “సర్వత్ర తాళ్ల. 

ల్యస్య అనుసూ[ తంబు సీదత స లోపంబున కుగతియని కొందజబువాదంచు 

చున్నారనియుు ేశ మెబ్లను సిరతురవముయిన ప్పు డా నాదము తేగుననియుు,.. . 

నిరతురమై ముసింగి పోన్రచున్న జగంబును సాతరంబు చేయుచున్న ద్ | 

ఆసూగతంబునదడిగ్టతఏ్టలోపంబును చెప్పుచున్న 

వాదంబును, ద్విత్వముండవ లేన న్న వాదంబును హోసాస్సదంబుగాబింబ 

(పతిబింబభావంబున కు యో గ్యంబులేకాని, ఈవజలో సుమనోల్లానశబ్దం 

2న కం క గంగ కోయు _బహ్మ్ల వతరించు నట్లు, ఆజా గల స్సనాయ 

మౌొసం్మటైన యురాత కా రై పంచంబును శాస్త్ర శుచిద్నప్రీ నో అయింషం 

జేయు నగలును నావి ఖివ్ంప గలారాదురుగా!! 

ఇట్లు విన్నవించు 

ధటా సూర్మ్మవదర్శి, 

i 



యాది, 7 మ ది 
క్షేసరూ 9 బహాణ్య నాం సొన 

ఏకశబ్దంబు మొదలు న వాంతే సంఖ్యాపదంబులకు సమాస 

కల్లూరి వేంకట రామశాత్రీ సమర్పిత స్వాభి బాయము 

(శ్రీ వేడిమూర్తులయిన బహ 18 జంథ్యాల గారీ నాధశాస్త్రులవారి 

సమ్ముఖమునకు, 

గీతి! [తిపషథగయా ప్తపతంజలి! శ్రైయట నాగేశపండిత్రో క్షిర మైః। 

వాచాశ్లేపివ్యాన। స్ఫూ క్తి బహ ణ్యసార సాత్యూఖ్యః। 

శో (శుతవిశుత జంభాష్టిలి! శ్రిగారీనాధశా స్ర్త్రీ నర్యకృళేం। 

పకాదినవాంతెంక! ద్యంద్వాదిని పే.ఫమండనం జీయాత్ ॥ 

పావన పురుహా గణి!! పండితోయమాడామణ్లీ? పో తోపికంబు - 

గాంచమపంపిన యేకాడిన వాంతొంకద్వంద్వాది సెపేభనిణణాయంబ నెడి 
తూ 

పు స్తక్షంబును సవిస్తరంబుగా సౌనభానను
నస్కు_ంక నెచదువంగాంచికిని, . 

ఈళోశయిస సిద్ధాంత పకు,ంబున నిమాపింసంబ కిన సదుక్తులు పండిత వుం 

లికి మూన్ద పి క్షయుక్తులుగా స్ఫుగింపక మానవు, పూర్వసతు లెవరో 

విశేషించి పీర్కొ-నంబడఘిం జేసి వారినామభేయ దూఫభేయంబులు నా 

మానసంబునకు గోచరంబులు గాకున్నయవి. పూర్వవతుబు దులద్ధర 

పూర్భపతుంబులనుకొన్న నారాయక్నాస్త్రంబ. లు వారియెడల 
బారా 

యణమ్శ తఫలకంబులే కావున పారాయణా(స్రుంబులని చెప్పనొప్పును 

గానినారాయగాోొ ప్ర్రుంబు లెంతమ్మాత మును గాశనేరప
ు. అదియట్టుండం గా: 

నాయఖ్మి పాయంబును వినంగోరుచున్నా (డను, 

" 1వకద్వితిచతుష్కవిమేణ గణవా మేషామివ్లా నంయతామ్. ' 



100 వ్యాక రణ విజేషాంశములు, 

ఇత్యొాద్యనర్హ రాఘవ ప్యముఖ్మ గంధంబులందు 4ఏకద్వ్య” ఇల శ్రద్ధ లంి 

బులనూ॥ త్యదాద్సి సృరర్నీ త్యం! అనుసూ తంబున చేక శేషం పండుకు 

రాలేదని లీపు టులో పూర(పక్షులు గంకించుటం గాంచితి, 

నారి తాత్సర్యంబిట్లని తోంచెడిని. 

పూర్యో క్లోములయిన (పయోగంబులలోని (తిశ ఫ్రైదులు త్యదా 

దిఖిన్నరిబులు గాన నయ్యపి త్యదాద్యంత క్షత మ్నుల ద్విశ ఫ్రాదులతో 

జార్థంఘున మిళిత ంబు లేన పుడు, (సచ దేవద త్తశ్చతే"॥ ఇ ఆస్బాదులందు. 

ద్యదాద్యంతర్ష కేంబెన తచ్చబ్దంబునూ త్రము శపించి యాశబ్దంబుమో. 

ద నున్న దివ చనంబుచేత దేనదతకశ-బార్లంబును సహితము ఛచెలివినటు ౨ దధి య 

పకాతంబునంగూకం బె ప ఏక్ష) ప్రికృతంబునంగూ బై 'యోాగములలోని (ఏ శబ్బ్దముగాని 'ద్వి'శబ్ద 

ముగాని చేపించి గమమోా(దను బహువచన పత్యయంబును పొంది లో 

పింపంతగియున్న తిక ్రదులయర్గంబును నేల నుడువంజాలవనిన పళ్నా 

రంబు కరతలావములకంబుగా స్పృషపడుచున్నయది, మజీయు 4పకద్వి” 
య రు 

శబ్దంబులు చార్థంబున మిళితంబులెనచో, సూ॥ త్యదాదీనాం మిథస్ప 

హోకా కయత్సరం తచ్చిష్య త్రై లను క యుంబున ద్విశ బ్రంబునూ త మె ఖే 

పించి లోవింపవలనీయుండిన యకళశ్టార్థంబు చేంబోధింప నేరదనియు 

"రెండవప్పు శ్నా ర్థంబ్య పకాశించున్న యది, ఈ రెండుపూర్వపకు ంబులకును నే, 

నీవత్యుమాణంా సన త్యదాదిసూత స్థ -సేఖరం బే సమాభానంబు సమంజు 

సంబుగాం చెలుపు చున్న యదడి॥ త్య దాద్యంతర్షత యోరప్కి పకది వోునై ౯ 

క టేస్ట్ నభిధానాత్ ధ్యనితంచదం సరూపసూ త ఫా మెర ద్వందో్యోప్వ 

త యోన౯| ఏకాగి నవాం తొనాంద్వందాన్వ ల వన్యవాశ్రాఇతిసూత శే రు 

భాాప్యెథధ్వనిత త్వత్ ఏవచ .నకదకరః జ్యో స్వేంగ్ర్హూ మహాపాత కప ఎంచ, "కత న 

తాపన్మన్య తేకోప, రాఘుాయా? కంచ కెరయళా బ్రతి చవైపథజ జ్యే పా 

దర కర్యసాక్యావ! మెనిం జెప్పిన సూత శేఖరంబున నా గోశ్రప రిడితులు 

ఇ స్యూత్రభాప భ్ మ్య భ్వనిపలనను, చాస్టేసూశ్ర భామ్యధ్వనివలనను, వక్ష 



వ్యాక రణ విెళేపూంఛములు, 191 

ద్వ పభ నతు బఅయినయంకంపులకుం. (గమంబుగా నేక శేషంబునుద్భ్యంద్వ 

సమాసంబును ఉస్రయు క్రానామన్వాఖ్యానాత్ ” అనుభావ్య తాత్పర్యము 

వలన లోకి క ప్రయాగ ప సృసిద్ధంబులుగావని స్థి సిరపణుచు మన్నారు, ఓ సరూ 

పసూత)భాహ్యధ్వని స్పష్టపడంగా సీ క్రిదను స్థాలీపులాకన్యాయంబుగాం 

గెొంచము (వాస్ కన. బజబుపంబడును, ఏకద్యా్య్యాదిశబ్దంబులకు చీక లేం 

. జెందుకు రాదని సంకిలచుకొని ఒసంఖ్యాయా అసంపుత్య యాదన్యపదార్థ 

శ్వాచ్చానేక, శేషః! | సంఖ్యాయా అగ్థాసం (వత్యయా బేక -సేషోనభవి 

హ్యతి, న హ్యేకావిత్య నేనార్థి'గమ్యశే జ అన్య పదార్థ త్యాచ్చసంఖ్యా యా 

వక శెహోన భవిష్యతి” అని: భామ్యము .4ఏకశ్స, ఏకా” అనిమ్ెకకేహం 

బువేసిన-వో. నట్టి ద్యివచ వాంకేము మిన . యేకశబ్దంబు, లోక ప యోగ ప 

సిద్ధిం'జేనీ యసహాయుల నెడియ పకృ తార్థంబిచ్చునుగాని యిద్దటునిన సం 

2 ఖ్యార్ల మెంత మా తేంబును బోధింపంజాలదనియు, ఇద్దజనినయర్థంబు ని 

స్పంచేహూంబుగా బోధించుటకు దిషశబ్దం'బ క్ర ౦క ణంబుగట్టుకొని జాగరూ 

| కంబగుచున్న దియనియు. బూర్యో శక్త భాష్య తాత్సర్యము, అనం గాం (బ 

కృతిమైన 'యేకశబ్దం 'బేశత్వసంఖ్యను 'ఊజబుపుచుండంగా నట్టి పకృత్యర్థం 

బునకు ననువాదకంబయిన 'యేుశ్రనచనం బే యెకశబ్దంబుపయి వచ్చుట 

న్యా యంబుగానం బదార్థన్వయంబునుబోధించు చు దైకృత్యర్థవిరుజ్ధంబ 

యిన ది్భవ చన ప్రత్యయంబు రాదని భాస్యు తాత్పర్యము. ఇక్లై నాలుగ 

సేన యర్థమును భా రాళముగాం ₹ డెలుపునట్టి చతుర్ శబ్దం? బు చాకచక్ళం 

..టుఖ్లో నివ్వటిల్లణ్యా,. చతుర్ శ్ర ర్థమునందు (05 జ్యా, డ్వాచ పొంయుసని 

యేక శేవంబు గల్తిగించి _పకృత్యర్థంచై న ద్విత్వరబునకు  విదుద్దంబయిన 

. బహువచన] పత్యయమ్ముంచిన చోనట్లి ద్విశబ్దంబు, ఏక శేమంబెందుకు'రా 

లన్ యడిగిన వారలక్కు సార్థకత్వంబును గలినెింపర యనర్థస్రదమగునని 

| భాహస్యమం దుద్దోపింప బడినది, మైనింజెప్పినకారణంబులవలన శే 

జంగ నబ్బంబులవ జక నున్న యంకో రబుబకు . నేక శేహంబుగలుగ నేరదు* 
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కాని యిట్టి దుర లంబెన' సతుంబులం కొటి ఒమెంతో గగనంబుగా నెం 

. చుకొనుచు సంచరించువారికి వేజటోకరు. పరి కాకలు సాహాయ్య 
. పడనందున ' నేకాకితనంబు సంనుటిల్లి, యేక శేష తంబు రాకపోదని 

ఇ 0 

నమ్ముచున్నా (డను, 

¢ సూ, త భామధంనియుంగూడ నెటులునా | ల్సి వాన్టసూ త భామ్యధ్యనియుంగూ నెప్టులున్న దొ "కొంచెము 

| విన్నవించుచున్నా (డను చార్భంబులలో నొకయర్గంటైన నమాపహోరంబు 
నందు ద్భంజ్య వకరణము న భామ్యుంబులోనిట్టు శంకాసమాభథావంబులు 
వాన్ వ్యంబడియున్నవి. ఏ కాదశ ద్వాద కేతికోయం నభూాసః॥ వక్షా 

. న . గ్ "ద్ జ్ ని గై దీనాందశాదిభిర్ష్వంద్వః। ఏ కాదీనాంద కాదిభిర్ట్యంద్వఇతి చేత్ వింశ త్వా 
 దిషువచన ంప్రాప్ల్నో తి|ఏ కవింశతిద్యావింశతిః "అని చెప్పు చుోోత్ర హ్యేకాకన చ 
. 'నరిత దాన ఫుఎసక లింగం పాష్నో తి। లింగమశిహ్యంలో కా శ్ర య లెసెప్లిం 

| aa) 

గస్య -అనిర పసంహారింపంబడినది. పూర్యో _కభస్యు-బున సమా పోర 
గ్రకరణంబులో నేకాదశద్యాదశ శబ్దంబులెట్టు సాధున్రలనిశంకించుకొను 
టు బట్టి దశళబంబుకంక (గిందనున్న యే కాది వాంతే నంఖ్యలకొన ఖండ 
క జ | న్దిఘ ఇల nos ప | న సంఖ్యార్థమందు సరా హోర ద్వంద్వంబునివ. ద్ధంబని ధ్వనించుచున్నది। న 
వాంత సంఖ్యలలో నే యట్టసమా+ హోర ద్వ-ద్వఎబుండెనేస పథమాతి క్ర 

...ముజేకారణ్తాభావాల్ ” అనున్యాయంబునకు వ్యతిరేకముగా నేకద్యా న్ట్గూ 
" శశుమోాం౭ి యేకాదశచ్యాదశాది సంఖ్యాళబ్దప ర్యం తానుధావనం బేఎ భా 

_ మ్యశారులు చేసిరి? గాన్రన న వాంతే సంఖ్యలలో నొండొంటికి నఖండనం 
: ఖ్యూర్థమందు సమాహార ద్వంద్వంబు లేదన్న an స్య తొత్పర్యంబు నిశ్చితమ 

. .గుయన్న ది, అందులకు: గారణంబేవునవలా “సంఖ్యాయా అగాసంఎ వత 
థి ౫ యాదన్య పడార్థ తా చ్చా నేక శేహః అని యకద్యా్యాదిశబ్దంబులకు జ్వ్గ్ల 

౨ శేవవృ త్తిని. నిపే.ధించుటలోం జెప్పిన సరూపమా గభాశ్యున్థయుక్తుశే 
| యిాాసమాహార ద్యందగ్రని'పే.ధంబ-నండాను హెత్రుప్తంగుచుల్న వియనినాః 
29 ద్ధికిదోం చెడని, ఏ కాదిశబ్దంబుల రు చేకౌఫీవ వృత్తి చెప్పి యాళబ్లంబులపె 

ల న ~~ ళు లా 
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బక ృలేష్టర్థనిరుద్ద' గబ గుది వచన నాదులుంచిన నుది్భక శి ఛాదులవలననట్టిది త్వా 

Le పక్షీ 
న్యర్థనంఖ్యలురు] త్రిస్సు రించిన టుస్ఫురింప పక్ష ఏకాఇత్యాదులవలన, ననహో 

యులన్నయ పళ్ళ ఎ తొర్థం బెం పులుతోచునో; యు పికృతంబునందు నే 

కద్యాషదులకు స సమూహ రడ్భండరంబు ర-చచించినను, (తిత్వాద్య ఖండసం 

ఖాను సంగా జెస్టృటకుం (బసిస్టంబ్నులెన (తీశ థైదులు జూగరూ 

కంబుఎగుచుండ, చేకదాగ్యనాలకు నొనరించిన సమాహార దగ్గందగ్గంబుల 

కఠినం (ది తాందఖండార్థ సం పత్యయంబు కలుగచేరకతొద్భృశసమాహోర 

దర్భందగభుటకము నను, చేకద్యాందిక్నంబులు "ప వేగ్గలుగాం దవుతవు 

యగ్గంబులమా తమును జోధించుటలో వినిడూాగించినందాన సాంధిభాళ 

స్ విగమింపంగా, న వోరన్యసాహిగన నిశి సంఖాళ్లబోధను (సంకలిత 

(పీతి) స్ఫురింసం "చేయంజాబవనిభాస, ఇకాత్స రము, | తీతొగదినంఖార్ష్వా 

బోద కంస నవకపాథారణంె నసారకం| తషయ్బు వహించి కూఢంబు 

లో భిధోకాయాంం గా దిన దులు జగన్ యమూానయశంబుడోం ర్రసిజ్ల 

వింంచుండంగా, నవాని ముందట నెంచోక్ను కస్ట కొని సమాహశి నాది 

దగ్గందగ్షంబుల నొందివచ్చినను శేకదాగది శ్వంబులు తమలోం [బతక 

ముగా నొకదానికిని లేనగి సరకీయశకిని ననోగ్గన్ససాహాయ్యూంబునల ద 
మకు డెచ్నిపెఓీ కొఏ లోకంబులో వషనహారించుటకు జంకి సిసపడుం 

గాని, య నమాసంబులలో నున్న యయ్య'వే, వెవేషటుగా జన్న పభ న్ 

లిం దమకు జగదిగదికంనాన సంశకేేని విడనాడక సాగ్గ్తంబులు భిన్న భీ 

న్నంబుగా వె డించుకాశటలో చేమిపితిబంధము గబా? . కాయ! 

యేశానళాదిశ్నంజ- కు దక దక్షి నన వాంగసంఖ్వలకు సమాపహ* 

రం*౪ చెపిననము వఖండ సంఖాషా “నము (విర ధౌానయనసంఖ్యాా| ప తీపి 

కశక న(భావంబునం జేసీ కలుగ చేళనని భావ తాగ గ్యయువియమంబు 

నజాతీయనిక ౧రుంాన మేతీ ంచునుగాన ఏన నూక - దిద్భందగంబుంలొ 
శిలల 7 rg ge Te 

25 
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భంబు నిచ్చునో, ఆసవమా హో రాడిద్భంద్భంబులలో నే యేకాదినవాంత 

సంఖ్యలు సమసించిన పుడు సంకట ఆ "ర్థంబు నీయంజాలవని నంకలిత స్య 
ఖా ఫ్యార్ధంబుత త్రత్యభావ్య పకరణంబునంబట్టి పని మమింపంబడు చున్న ది, కాని 

దండంబు నిశుమింపంబడదు, సమా హారద్యంద్భంబులో (దవ్యంబులు 
ఏకేషణంబ “మును, నావాళ్యమ్యుపథానముననియు, వ్రత "రత రద్వంద్యంబు 

తో నాహిత్య: ము విజేషణమువు (దవ్యంబు లు పథాన ములునని యు, నా 
(స్ర్రమ ర్యాదననునరించి యేక్షదార్య దిశెబ్దంబు బులకు సమాజ హోర ద్యంద్భంబు 
“దెప్పి న-నో సాహిత్య పాధాన్యమునం" "జైనీ సంకలిత సంఖ్యా (పతీతి తప్పక 
స్పురించుననియు?, గాన నటి స్థబంబుబలఎదు నిత శేతరద్వంద్వం బే రచిం 
పవలయునసియు నట్టే నంకలిత న సంఖ్యా పలి తివ్రిదాట తే “ఏకాదశ వకోవిం 
నతి ఇత్యాదలందు సమాహారజగందగంబు చెప్పిన భొమ్యనా రసము 
ధగనించుచున్న దియానియుం జెస సృటకు నవసరంబు కానిపింపదు. వకాద 
శాదిశబ్దంబులత్రో నిత రేతర వ్యంద్యంబునే నియంగా నిత్యబహువ చనాంత 
దశశ భౌంత సమా సంబులలో పాధ లేకున్నను “ఏకవింథతిః” “డ్యావింథలతిః' 
బ్రిత్యోదులందు నిత రేతర ద్యంద్భంబువలన సమాసంబులో ఏకవింళతీ 
అని ద్భవచనాపత్తి కొలుగునను కారణంబున చే సమాహార ద్యంద్వంబు 
రచింపంబడినది కాని సంకలనార్థ ప సతికి కాదు. కావుననే చానైసూ సూత్ర 
భామ్యంబున నిట్లు (వాయంబడీన్నది “9 ఏ కావీనాందశాది భిర్వంద్య' ఇతిచే 
ద్వింశ త్యాదివు వచన పసంగలిక్కి వైషదోవః, స సర్యోహిద్వందోో విభా 
చౌకవద్భవత్కి తదాత హ్యేజాకవచనం త బాన పుంకలింగం పాపో త్రి 
లింగమశిప్యం లోకా శ్రయత్యాల్లి ంగన్య” అని యుపసంహరింపంబడి 
నది. పెనింజూపంబడిన చాన కభావ్య ములో నేకవింశ త్యాదులందు 
ద్యివచనాదులువచ్చి రూసమందు. దోషంబు గలుగుననియ్ము కాన్సన స 
మాహారద్వఎద్యంబు రచింపంబడెనేని లిం నము . లోకా శయమయినందు. 
న ఎన్ నపుంనకలింగముగాక _త్రీలింగమె యుండవచ్చ్చనధియుం బై గ్గ ఫాహ్యంబు 
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నం జెప్పంబడినదిగాని సంకలి తారస ఇ కలుగ చేరదనియాపళత్సి యాయిం 

Ne 
బడలేదు. సవూాహారద్వంద్వర చ వలన ముఖస్థింబుగొ సంకలీత సంఖ్యా 

బోధమే' తోంద సెడ నట్టిదోహోస
్హాటనంబునేయక యటి సమాసంబు౯ 

నిత శేతర ద్వంద్వరిబు నొస్వకొనుయ్ వ నంబునంజేసి దోపమువచ్చున 

ని యెట్లు రూష పనిప్పతి! వోహషంబు మ్యాతమె చయూపయడినది? కాన్న ఏ 

కాదశశబ్దభు మొదల్వొ-ని ఆసా నశశబ్దంబునజకు రూపనిప్పత్తి దో 

పుంబు శేనందున సమాపహ శేత శేతర ద్వ వంబులల
ో సేదియానను జే 

యవచ్చుననియు, సంకలీి తార్భభేోధంబు శపయుశ్రానామన్నాఖ్యానాత్ ” 

అనున్యాయంబున కబ్దశకి స్వభా భానంబున సే కలుగున సయ, 
భాహ్య్హక్షైయ కయ 

కునుల తాత్పర్యం చాశ్థేన్నూత్రమున్ దై దం  గరతలామబుకంబుగాం 

గానవచ్చుచున్నది. అందున నే ద్య రిస్ట్ షన స్పూతే -జేఖ;మున “డ్వావింశత్ 

రితి సమాహారద్వం౨ డే ప్రీక్ష: ౧లోశాల్, 
ఇతశేతర యాగస్తున. తత్చూ 

(తభాహ్యే వవధ్వవితొనభిధానా నాత్ ” అని యేకవింశతిద్వావింశ 'త్యాదుల 

యందు వితకేత రణయరాగంబ: నకు నగభిఛాన
మని చెప్పుచు చు సిట్ట శబ్దంబు 

లకు సంకల లొ రబోధంబు నబ్బకక్సి సభావంబునం గలుగునచి యభి పా 

యపడీ “వస్తుతః సంఖ్యాంకే రాణ్ నిరసాసయబాొ న్య -పేళవింథ త్యాదిని” 

అనితుట్రతుదను విజఖంపంబడిన ది, ఇ 
ను 6 ముక దార ది శ్ర

బ్లంబులకు నం 

కలిత సంఖ్యార్థమందు సమాహా 
నేత శతరదం ద్భంబులకు ననభిధానంబు 

గాని భిన్నా ధృ పతీతియం దట్టేసమాసం
బులు ఘుంటాపథంబుగా నొప్పు 

చుండునచి శ్రగోయచున్న ది. కొన సమహాం స్థలంబున సంకలి తార్థకల్స 

నంబు సరసంబుగాం గానిపిగిపదుం నుజీయు సిద్ద శాంత కెముగిలో నే ద్వ 

స్రనస్తూ తోవ నొద్ద దె “దాచ బశచ” అని సంకలిత సంఖ్యార్గ మందు నిత 

రేతరద్యంద పగను రచిం
చి చూపంబడినను, శఖర కారు లెత్తుకొచి 

సంకలి తార్భమం దన జతర యూోగరంబ
ు గటాశదని యూ తే.పింష లేదు. సమూ 

చోరద్వంద్వస్థలంబున సంకల 
తె ర్ధంబు త *చునన్న వో “ధతోపా 
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హం ధరళత్సి శమాదృపదం (పావ్నోతిో ఇత్వ్నాదసనూసఘటక పదార్థం 

బులకు సంకలనంబు గనిగి విరుదారంబగును. ఈయరంబున్నె సూ “జం 
థి ణి థి ఫ్రీ 

క యోర్జి్యివచ్ననై కనచ సే” అను సూత కార పయోగంబును “సమూాపా 

చే మ a కంత పోంది భ పససడేంః 3) గాం ఇష ఏకవిభక్రావితియత్యుచ్వ పూ నేద్వి బహోోగవి ఆపః (పస $ 

ఆల అ న - అను సరూప సూడ స్ట భాహ్య ప యూగాదులును ద్వఢసజచుచున్నమి భి 

న్నార్థస్థలంబున సంఖ్యావా దక పదంబుంకు _ద్వంద్వంబం సిగ్వివా దంబు 

గా నుండ డవచ్చున "ందుబేని (ల్లో | ఏకద్వాకరు ణే కోపాతూ। మసాీపాతక్రపంచు 

"క్ర తృణవస్మన స లేకోప। కాహొాయః పంచ కారయ౭౯ా!! ఆను నెహభకా 

వ్యముసందలి పబ్యంబులోం గోపము వకకరణమందు 'హేాతువనియు, 

'కామముద్విక రణమందు 'హేళువనియు, అనయ్యా ఒక (బహ్మాహాత్య నే 

వేయుటకు: గోపము కారణమనియు, సువణ౯ా సేయ గురుతల్పగమన 

ములను రెండు వుహాపాతకములను జేయుట కామము కారఠరణవా 
యు, లోభ మెదుమహావాత కములను జేయుటరకుం గారణము గానం గో 

పషపవాముములను దృణతుంల్యముగా అ ోభము చూచునన్న ప ద్యాస్థ్రంబు 

లో ోకోపకాహా” అను దృంద్వములో మొదటనుక్నా క్రోసవ్వు ోవీక్ష 

ద్” అను ద్వంద్యము లో మొదటనుగ్నా య్ కళ్దనుత న్కు తర్వాత 

నున్న కామము తెర్వాశినున్న ద్వొిశబ్దంబతోను జ థాసంఖ్నమంగా భి 
న నష షదాద 3 జన చిన CO ణు + తో న్నున షె ర్ధంబులతో సాం చి నందున నిచ్చట సంక్ ఓ త సంఖ్యా వ 

కతిలేదు "కాంబట్టి యేల నాగేశపండితు లీకవి [(పయోగంబును నసాధు 
న 
న వని యమేకించెనో యుత్తేరంబు చెచ్చేవలయునని శంకింతుకేని సావభా ' ~ 

ఉద 

సల ంబున6 జిత గింపవలయును, 
' అటి 

సమాభథాన ము 
“ఏకదిరో ఆను ద్యంద్యంబులోనున్న “ఒకటి” “డండు అను 

న. 

గ రకు ఖ్యలత 6బోీ్ట-క్టా మా” ఆ అనుద్వ' దంబ' లోనున్న రెండు దా రము 

“గు కోంకావమ క (మాక పరము. కుద రజని "లృ త టకా” 
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ఆ న లో అష 
" భ్ 

వం. 3 a తాలు . 

సూత స్థభాప్యంకె ఆటపివరణములు తాత్పర్య చు యున్నది. కనుక న 

వ 

మ ల 

యుపి యుగ్ "దేశంంంగా సో లీప్టలాకన్యాయం?
 పన ను పచొెపహారిఎ లా 

చున్నాండను, “ఆ నంతెటకితే” సమాసనని ఉ౯ాకోయంతశ సజ్ఞాయ ఫై 

మ ( కకక స రి సంప! suet 1 

క. తనజ్ఞయ తేక స్యాజాధని? కస్వ్యానయ ఇతి భావ్యం! యద్యః 

జ / వ న్ అ4 "అర పా నీ వ. అవు eg ' ఇ" గ 

స్ఫృథ జ -స్థికిశ్చ 4 Ui 1 aE మవ్యనస్థా
 కవన కస Le సాహిత్య కల 

తొ వప్పథగుపస్థిత్ చేత్యర్థః వివరణం! “దేనద కేయణాదతులు అజూవి్ఫ 

ట్ల శో 
- 

శ ద్ర 
కలో యెవరివి గొజ్రైలో జలియయడవని భావము. ేవదత్తునకు 95) 

య 
పాలో 

జే 
కుర అ అ ఊట టే : గా ~ 

1 

ధనులు అన్న సమా సస్థలంబులో దేవద క్రయ, జడత్ఫేలెద్షణులో నెవరివిమే 

జ దతునకును మేంకలును గో అలుము ధనమనువఐట్తి వాక సమునందును 

యఖథాస -ఖ్యము చెల్పదు గాన సమాసమంద
ు ను3 గార్మక నయము 

దని కెయటము. ఈయభి పాయముే వినరణారులు నాగోశపండీతులు 

జో 
గ్ 

i సంతి , షన 2 ఈం, ౯ | 

ను సమ్మతించుచు న్నారు? దేవద త్సీ
యజ్జైవల్తులు చర్వురాస్తా ఎను బందు 

కొనికి యన్న 'వోట సాహిత్యమువలన సమాససశిష్టార్గముతో సమాస; 

విపూరము సంబంధించునుగాని [కమాన నయము లోక మర్నావననుసరిం 

టు థి 
ఫీ 

గలుగ భక్షతేకాల కల. ,గమాన౦యము లేక 
చి కలుగదని (ంథకతేలాల తాత్సర్యము. కనుకల [గమౌా (యము లేక 

జేవద తేయాస్ఞ్ఞ దత్తు లుభ యులును జరస్థి రాస్తులుభయములనుఖగించుక్ 

నిరియన్న యర్థంబుతో (చును అటు సీతారాములను భ రతశకతు)ఘ్ముల 

ప్రాజబించిరియన్న వాక్టంబునందు( గూడ 
వీతా రాముల నుభయులను భో 

రతశ్న త్రుఘ్ను లుభయులు పూజిం చిరియన్న యస్థంబగుంగాని నీతను ఇ 

రతుండును రాముని శ సుఘు (డుబూజించిరియనిన క మంబు చల చేరదు. 

Era (| వ 

ఈయర్థమే “అద్యంతి టకిత్” అనుసూత మునొద్ద శేఖరమందు ఖా) 
ఖ 
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యంబడీనది. “యద్యప్యత) మిళితస్య నైక్షతాన్వయ ఇతిద్వందో్యన 

(పాహ్నాతి! తళ్రాపిసమూహ యో రన్యయ యబోథో తరం యథాసంఖమితి 

సూ తారంభ సామన్యాత్వనః సత్వ క మన్వయః లోకే తవం రిత్యా 

పి రొళాగో సాధుచేవేతిభా సే ష్సేస్ప వరి! కానక (బకృతమందును “క ఉక్దేేప 

"కావా వకద్విశర కో నేపాతూో అనినవోటను “కోస కాహా” అనిన దం 

ద్వముయొక్క_ నిశిప్టార్థము ౫ప్రశద్వి” అనిన ద్య్వంద్యముయొక్క_ విశిష్తార్థ 

ముతో నన్వయించును, “ఏకదగిఅనుడాని వరిష్టాాయు ప్వికరణనందర్భ 

వశంబజున మూండు మహాపాత క ములు గొన సంకలనంబు వేయగా. గో 

పకాముము లుభయములు గలిసి మూంచు మహాపాతేకములను జేయ 

"'పేశ్రుక్రలగుననిన యర్థంబగును గాని కోపముకదానిని (మహాపాత క 

మును) కామంబు రెండింటిని (మహాపాత క్రములను) జేయ హాతువులొనని 

నకిమాన్వయంబు రాచేరదని ఆేఖర కర తొత్పర్యము. 'దేవదత్తుండునూ 

అురూప్యంబులును య శ్రైాదత్తుకు రెండునూజులరూప్యంబులును నీయనల 

సియున్న పుడు జేవద త్రీయజ్ట దత్తు లుభోయులును గలీని “౫ రాశ్శ్ళతందం 

డ్యంతాల” అను చోటునందువ లె నేసముదాయవాక్యపరి సమా ప్రిన్యాయం 

బునమూండువందలరూప్యంబుల సియవలసియు౨డిరియనిన లోక వ్యనహో 

రముకలుగును. అచ్చటి ప్రకరణసందర్భనశంబున ధ వన ఫైగంబుల నూన 

తాధికంబులు తెలియును, అ ట్రై సకృతంబునందును పకామంబులు 

మూా(డుమహాోపాత కములు నేయటకు హేతున్రబనినచోంగూడ ఉ ఉచితత్య 

మునుబట్టి కోపము (బహ్మానధంబునకును కామము సువర్ణ నేయ గురు 

తల్బగమునంబులకును గారణములనిన యర్థంబుతో' చును కాని కోపము 

క్యముగా మూండింటికి, కామము (పట్యేకముగా మూండింటికిని గా 

ణములుగా లేవు, “క్లో॥ కామవస గోథవస రజోోగుణసముద్భనః” అను 

గీతావాక్యమునం గామము కోపమనెకి కార్యమాపంబునం బరిణమిం చుట 

జేసి “తదనన్యత్వ” న్యాయంబున నోపము రూపాంతరముం బొందినకా 
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ముమేకానం గామంబు మూంకువముహాపాతకంబులకును గారణర్మిబెనను 

గోపంబారీతినిగా చేరదు, కనుకంగో పకామముల కార్యా చిత్యముననుసరించి 

తాత్సర్యనమన్వయంబు “డేసికొనవలయునని తోంచుచున్న ది. పూర్వో 

వకారణంబుల చేతే (ఏకద్వికర ౭ ా తూ” అనుదోటకు సంక లనార్హంబు 

శ వ్పనందున్న త యాశాంకరణుాతూ” అనవలసీయుండునని శేఖర కార 

తాత్సరమైనట్లు స్పషస్థపడు చున్నది, ఇట్లు శా స్త్రర్థంబు నాలోచింపంగా 

నవాంత సంఖ్యలకు సంకలనార్భంబు లెని స్థలంబులందు గంకనొందక నిరం 

కుఫంబుగా ద్యంద్వంబు నివ్వటిబ్లున నిస్సస్థపడు చున్నది. సాహిశ్యరఈళ్నా 

కరము దోహత రంగము, శీోపాథో వాహపద స్పిస పదశదోర్లప్త శృవై ౫ 

అను శోకమునొద్ద తిన పదశదోగల్ల ఇత్య్యత వింశతిదోరితివ క్తనే 
రా షో ౧ cl ఎంవి ౧౧౫ థ్ ఆతు ట్టి 

తిన పదక వం స భ్ ఉక, తొనుపషయుకారగ 4 
(టి సృదశే రత పు స్టార్థం (పకృ ను యు క్రార్ట్| మప్పస్రార్గంతేదు 

ళ్ వాంట్ ల బ్ర! కం న అదన లి తస i A 
చ్యశే ఇతిలకు.ణాల ” అనయున్న ది. తీస ప్పదశేదోర్లల్లః ఈస్థలమందు 

ఇరువది” అన్న యర్భమును, మూం:డు, ఏను సద్కి అను మూడు 

సంఖిశ్షల సంకలనంబువేనీ చూపుచు నపుస్టార్ధదోషంబున ౩ యుదో హా 

రణముగా నీయబుడినది, చ్యుత సంస్కారంబునకు నుదొాపహారింపంబడ లేదు, 

ఇ్రట్క మూం:డు ఏడు, సంఖ్యలు న వాంత సంఖ్యలలో నివి గావున సంకల 

నంబులో సమాసం బెట్టు గునురునో సంక యింపవలసీయున్న ది, అట్లిని పే. 

ధము “కేవలమును నవాంత సంఖ్యల కే ద్భరిదము వేయున పుడు చెల్లును 

గాని యతిత సంఖ్యా సమభి వ్యాహోర స్థలంబున నిషేధంబు పవరర్తిల్ల 

'నేరదని త్రోంచుచున్నడడి, [పకృతీంబున న వాంత సం కొ్య్టతీతేమయిన దనే 

ఉగ జడ చే చా వ TI 

సంఖ్యకూడ నున్న ౦దున నటిని పేధము చెల్లదని ధ ర్మాంత వాణి తా 

త్వ ర్షమయినట్లు ధ్వనించును, కాన సంకలనారసలంబు కాని-వోట్టను న 
ణీ ట్టి య యు లిం 

వాంక సంఖ్యలకు ద్వ “ద్వ ంబుండ వచ్చును. 

] ఏకద్ని తిచతుప్పంచ' గుణావ్యోహాదిష్ముక్ర మాత్, నేదాంతపంచదళీ 

ఇ జావ , 
Os భూ, 
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ల్ల ఏగద్వ్యతిచత వివ పృదానియువ తేర్చద్యాః గ్రమాడాతళ Es 

, యాతస్యాస్తుకర్మ గ హాయది చతు సజ వ్యంఘీ, /థిష్ట్యోళ్టి ళా 
am 

కాలామృతము, ౧ బం 5 బిర 

ఓ ఖంభూక్చ లా; కువననో దిభవాః ఖజిథ్యో ప్రూదుదబవోనవన వథ్నీ 

క టక యూత బా, నృ,ససంకుక ,జాను న త చనా (౧౯౯) ర్క యు న దళొప్ర్రు నకు న్ సధ స్టిడయిన 

గ గశపండితుల పహాలాఘవ వగ గంధము, న్పష్టైక వణ రాధి కారము 

§ ద త్మ క వ nD వాళి గ్ వింబంర వేర్ ద్వి: దశర £9౦౯ (౬౫౨౨) స్ ఖా ద్ద శన వాము 

చం ద్మగహాణా థెశార'చు భెన్క చాభార్మ NE యోగము బ్రితేండు శబ 
(టి 

కా న్ర్రము గానివాలకు చ్చ స్స తర ఠనంబున కుం గండ నివ్యాకరణ మును 

స్తుతించెను, " 

xT ATEN దత వ. or 6 ఏకోది జ్యా )దె సాదు "2 డస సొఛార న గై నా. ఆట వ నా 

ర్యకృత లీలానతి మశ సంహారము 
ఇల 
' ధ్ 

7ఏకద్వ త్వా ]౫ మూహావపాస మతి" హో మౌ లా మీభూమి భుకుళాః 

లీలావతి: మ శవ్యవహార అము 

' he వ్ వ్య జ " . జ న వ 8 ద్విత్య్య్రాంన రశ్వక త్యూణాం, దశకా నే ఫ్రయమౌాంతరః___ వేదాంత 

చ్మితద్పము 

లీలావ త్యాదులలో, కబ్నబనంఖాఇవాన కం రును దగ్గి-ద్య్వంబున్న ది, 
2 ని న 

1 అయీవా కేలీలా వడి భుతిముని , మానా 'శ్రాడ్డా ద్వపంచ జ్యూ 

లంక త్తి) నవతిశ తాస్టాదకదశ్క లీలా. ప 

ఫి చతుర శేద్వికుటి) స ge! భుజా స్త ద్వప జ్ఞైన___ చే తవ్యవ 

హారము. లీలావతి 

కీ ద్య నా ౧లరాతావ చడ స. ర పన్ని. EE స్నష్టైధి 

“వారము ఉత్క_మజ్యా వ కరణను 

ఖా దిగంగవి శా 3 త్తే (గచ చాడ సా Ca వ గాభారు ఏరులై చండి 

తలోక బాంధవులగు మహాసూరులు (ఈ యోగించిససుకర సవా (స్మపయో 
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Xంబులింకొను (బవ ర్జిల్లుచున్న యవి, ఢీ? వ పుటయందుయు కి ప్రమా 

ఇంపు బండితుఎం చెప్పవ చ్చునని యున్నందున రూక సాభనవిపయ 

బులోం |దమాణ సురసృనముగాం గొని యుకి యు కములెన యుకు 
& ” ణి య ఎకు అ య్ న 

నువ చిం! యో వాన్గనమును (వొనిసాంయను, ఈనాయుప వ్యాసమ్మున 

BT ర భో ల కి చ్ ఉక గా? ని జ | అరయ = గా 5 అర ఆధ ద 

న్యాయా ఫెసముతొ్ 6 చెసెని 4ే ంసంతేక్ [= వుహాళ౯ాంతి। సదనద్వ్య క్తి 

ఫతవఃి” అను కాళిదాసవచన న్యాయ 9మున6 బండితంబుప రామర్శించి 

పర రూర్గ పదశళాన మందు నాకుమారక్షదక్నులబగుదురుగాక! 

వ్రటవిన్న వించు పిబుధవిధభేయబంధును. 

చం ఐ 
కల్లూ? "వెంకట రామ శాస్ర 

లైల 0. 12 అర్హ కాలేజి. 

ఉభ యభి"పాధ్యాపక పండితు డుం 

గ్రా! జమహేం దవరను కం 

సశ ధా వ్ ళా. లో అగ డి రి అల మల ఆళ్ళ 

(ఇయ్యది బ ందరుపురీ కాసులు సర్వదా పం! తగోప్టపర యణ [బహ 

శ్రీ జంధ్యాల గారీ వాధశాస్తఎవారి కిశోరకోశంబుచె  నీయబడిన 

యభి పాయము. ఆపొ తము తలుంగుభాొహలో నున్నం 

దున, నాంధిభాహలో కే యిదియు | వాయంబడ్నది. (| అ 



(పమాదిసంవత్సర శబ్దంబునం |బ్రమాదు లయిన యుద్దండ 

పండితులకు దండంబు 1918, 

ఖ్ ఛి 

Run 

ఈసంత్సర నామకో యంబ.విహయమవాయి మహోనామభేయులు 

కందకము విద్యాపకిపూర్హులను సిజ్కారణంబుగా  నవమానిం చుచుండ 

నయ్యది యాలకింపయజాలక యాయుపన్యాసము నుపన్యనీంచుచున్నా ర 

ముం ఈసంనత్పరపంచాంగములలో. (బమౌాదిసంవత్సర వుని పక్కుురు 

చెవజ్జులు లిఖంచియున్న యంగంబున్కు నట్లులు | వానీనంతమా, తమున్ల 

నే కంద అపూర్వవి వేకులు తముపడగలచె నానుకొని యున్న జగాబు 

డ్డ మునింగిపోవునట్టి వట్టిదుప్కా_లంబు సంభవించినది యని యులిక్షిపడి 

లేచి కోస పకోపంబున బుసకొట్టుచు విద్యాపరిపూపులమైని సైతము ప 

లుకజపుల (అనేకభోఢనంఒబుబనుగూడ్చ నుపయోాగించిన విషయంబును, 

విద్యల్ల్“కంబునకు విదితంబే కదా! వడ్తగింజలోని బియ్యపుగింజవంటి 

యాయరంిశంబున కు నింతేయట్టహో సంబు చేమికొరణముననో తెలియక 

యున్నవి. “ల్లో! మహావివేకోమనుతే తృణం జగత్,” అనుక్షోకార్లకార 
౧౧ భాం రొ 

ణంబుననే యని స్పష్టపడుచుండగా చేమికారణంబుననని వేజేయడుగ 

చేల? శేవలమును భటాటోపకర్తలు గాక యనుభవ వేత్త లయిన వేయా 
కరణులు కుశా గీయ బుద్దిని బరిశీలించిన “బమౌాదిశబములో నిమి 

డీయున్న ౦దునం (బమౌా ఏచశబ్దంబు నరిగంజవంటిదియు, (పమాదిశబ్దంబు 

వరిగింజలోని బియ్యపుగింజ వంటిదియునని నిశ్చయించి చెప్పుటకు. నెం" 
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తమ్మాతమును సందియంబు గానంబడదు. కాన సావధానచిత్తంబున 

సనాలకింపంగావిద్యాంసులు (పార్థింపయకుచున్నారు.సి ద్రాంత కాౌముదిడకుం 

చే స్వర్మపకరణ | పారంభమున “చా” అనుసూ తము క్రిందను వా 

యం౭బడిన “అతద్ధిత ఇతి వాచ్యం” అనెడి వార్తికంబు తగువాతను సిర్గీష్టం 

బులయిన “దాదీచః, మాధూచ్కః” అనురూపంబుల నిం: దుమించుగా స 

ర్వ ష కియాంశంబందును న్నీ షమాదీ చశబ్దంబు పోలియున్న ది. సుబంతం 

బైన దధిశేబ్దంబుగాని మభుశబ్దం? బుగాని యుపపదంబైనవో “బుక! ల్ల 

ధృక్ ” అనెడి స్మూతంబు, అంచ్ భాతుపుమైని క్రి సర్యేయంబురాం 

గా నలోపనుమాగము సంయోగాంతలోపాదులు గలిగి “దధ్యజీ, మ 0 

ధ్య్వజ్ * అ ” అను ను శబ్దంబులు (పథమావిభ'కియందు “పత్యజ్ " అను సబ్దం 

బునుబోలె నుండునుగదా! పిదప సంబంథాద్యర్థంబునందు; అణ్ (సత్య 

యంబురాంగా (1) దధి.[అచ్ _|_అ (2) మధు... అచ్ ._ అ, అని 

యుండు, ఇట్లు; అంతర్వర్ని యైన క్విన్ (పత త్యయమునుబట్టి న న కారలోపం 

బు "రాగా భ సంజ్ఞ యున్నందున; ళాల ంటును నం త్యాచ్చులకు దీ 

sa అచ! చొ॥” అను ? సూత్ర ద్వయ: ఎబుసన (గమేంబుగ వచ్చు 

న నాదినృద్ధిగలిగి “ దొదీచః! | మాసా క ఆను మా 'పంిబులు సి రాతఠ 

కొంబుగా నుండవచ్చును, 

అశ్షై (పకృతంబునను, “నిగాదో సిగ దే! మాదోవుద ఉచ్వేగ 
ఉృద్భృమే.? అను నవురకోళంబున నయిన మాదమదశబ్దంబులలో కోసమె 

నైనను మత్వర్థియము చేసినచో “మాగ్, మపి అను రూపంపములు 

ఛాతువున శే (ప్రమా 

చార్థమున్నను అగ్నియందలి. దహన సకాశశక్తులను నింధనంబు పి 
Cp wed (క్రముబుగాన గును, సహాజ బు గామ 

యం 

జ్యలింపంజే చెసినస్టులు దో స్రైతీకంబగు (వ శబ్దంబు భాతగ్గగంబగు ప్రమాదం 
యు లుణి | . 

బును స్యటీరరించుటమ్య త నేగాస్టన మాచాదిశబ్దంబ లెకీ ,పమాణా 
> : యి 

ర్థంబుకలిని నమూ త్యాది. శబ్దంబులకు ప్రమొదవంత్రుం డర్థ ఎబిసము' 

రర మ 

పదత... వలా 
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బభాంిబాయిరీడ కర్లోంగూడమాద్ = అని యర్థంబులు వరాాంపంబడినఏ, మో 

దినమంచతీ* అను నర్భంబున మాద్యజ్ వ త్యాదియాపంబులగ వాద్య 

జ్ శబ్లంబున కు (సమాదవంతుని( బాందున దియనిన యర్థంసు. గాన (బ 

త్యాస క్రీ వివశంబున6 (బమాదనంతిని బాందునది తిరిగి (ప్రమాదమే య 

ర్ధమై మౌాద్యజ్ శబ్దము మాదశేబ్దంబున పర్యాయాశేబ్దంబగున ను, ఇట్లు 

సప తేయశబ్ద స్వశ దులు సస్క్యృతభ వలో పున రావృ త్తీన ర్థవం 

ప్యచోం బర్యాయప పదంబులగుచున్న పి. స్వం= “సనమ స్వ్రషల లినస్ పతి 

స్వాస 'కేయము=ధనము. ఇట “పథ్య*థి” అను స్మూత్రమున ధనపతి 

యందు సాధ్యువైనదియన్న న్యు” స్ప ర్తోచి (బత్యాస_ తివశంబున దిరిగి ధన 

మే యథజమయ్యెను. బ్రక్తై మాద్యజ్ శబ్దంబునకు (పమాదమర్గంబు 

గాన “మాదీచి పాయేణభవతి” ఇత్యాగ్యర్గంగయంక, అనయా నీ 

సంనత్పరఐబు [పమాదమందుం దణునుగా ముంకునన్న యసగ్థమంను 

శ” ఆ అ లే నో "a 2 షన _ a ర్స్ 

“పాయభవః అను సూ అఆంబున్య అణ్ న. భ్ సంజ్ఞ్ఞగ గ 

అశారలోప చాదీ ర్టదినృద్ధుల న మాదీచపదంబగు. పిదప, అర్థస్వృట 

నిం గును 
త్వముకొఅకుం (టో స్టంబుం 'వేర్చంగాయ (బమౌాద్చ ప్రంబు సిద్ధంఒగును 

ధు 3 డ పారిన న లో త్ర క బెన ఇదివో దె స 

బంబునకురా లదు, 

ఆథవా, *మిత్యప్రాభ్యోహిన ణ్ ౫ అను స తంబు తాచ్చి 

రకమీనుణ్ | పతర కము దన న కా 
ల్యాడ్యర్గక ఇను 3 క త్యయాంళి మయిన (ప్రమాది శబ్దంబు కా'రాం 

తంబి యుడు. (పమాొదిన మంచతి యనెడు ౫ థకామంద్యూ బుత్టక్పూ 

(తేంబున కిక్ (పలే త్యయంబ సళ నివమాగమాద Se లుగలుగంగాొ 
ఎ 

(పత్యజ్ శబ్బంబ వోలె ౪ గనూడ్యక్ శబ్ద కబంబ సిద్ధ చ ను, (ఎమాదశీలుసిం 

బూందునది యని య ర్థమ' J బూ పిన స్వః "సేయ శృద్బంజ నంబ లె 

బత్యాసత్తి న్యాయంటునం (ఇమా దళీలునిం బ"ంజానది (కమాొద శీల 

మేయథకమగును. |:మాద్యక్ అస్యా గన్ అన నర్థిమ ద (రుక్ 
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భ్యోచ్ ” అను న్నా తేంబుస అర్ (ప్ స్ట్రణుంబు చేయయంగా కష 

(ప్రత్యయనిమి త్రేకం బెన నకారలోపంబును భ సంజ్ఞంబట్టి య కార లోప 

మును చౌార్హ గును సిద్ధింపంగా (పమాదిచ శబ్దంబు ముంటాః భంబుగా 

విజృంభించు చుండు, 

కాన చే,“ నమూదలీలమ కరి జాకి మును శ్లో! ని? న్మ* మొద నిన యిట్టి ఇ శ్రీమార్థ ను ల్లి | నిత్యం 

(పమాదశీల త్వాత్ (గమౌా చస్తుగీయ తే। నిత్వేం 5 మాదశీలశ్చ అనా 

చారరత సభా” ఇ త్యాదివ్యద్ధపా నాళ ర్యాది వచన ౨బులు (భ్రువపజచు 

చ చం ఇ దం క య ఇగ్నో are శ ల 

న్నది, ఇట్లు (ప్రమాదిచ శబ్దంబు తనగర్భంబులో నిమిడియున్న (ప్ర 

మాదిశ బ్దఐబున కు; శ చ్యాయపదంబు గానుండి, ఏ కార్థమునే బోధించుట 

కరతలామలకంబు గాం గానిపించుచున్నదిె. ఇట శబ్ద స యోగంబులింక 

నెవ్యిమైనం గబవాయని నంకింతు శేనివిన్సుడు, ఇట్టి యుద్ధతంల ప్రకరణము 

నందు రథోద్ధ తానృ న మేరమ్యాంబని మొంచి, అట్టి చయుదాహరణమసుగాల 

జూపుచున్నా రము. 

8 న్డ్ శ. జు వ లాం నన ద్య మ శి. rm కా... 5 వ నా ఇటీ వాం 

న్ | కద్భశాః రితి సజ ర్హ నేన యః! సా: ఆయు లె భావ మేత్వసా। 

జ ఇ వర్ల య్యా య ఆర లు 3 న్ వ స ఇ షిజ్ష ం' 

ప్రూరుహో శమరిపూరుపో త్త మో దృగ్తింశ్వుర సదృగ్టా కరః! 

నద బం (ల 9 LEY eo ఇ టె ల్ 

అర్హము! _ కీద్భశావి=ఎెట్టిదైనన్కు _ అతిధనార్జ నేన=ఎక్కు_డు. ధన 
యు 

సంపాదన మును, యః=ఎవండు, స్వా: తేయపఫతి ఫొవం=ధనపత్ 

గమన ఏలి=పెంద చుుకున్నో అసౌ=త్తవేందు, పూరుబో తేమ 

ఇల) యయ un wD or. ఆం = D 

రి పుః=విమ్లుస్పర్థియును, రుపా=కో్'పమున్న ఉ్రమోదృ్మ జగొప్పతా 

యంద? -ఈశ్వర$౯=3 తియును అగును | “స్వామాశ్వర” అనుస తము 

నీడ్ శబమునకు సస మి॥ ఏవిభమున నెన ఛగమార్షించి ధన పరతియయ్యె 
ద లావి య్ జె థి 

చీని యతండే హర8ిహ గ బహ్మలతో భన గౌర వ౨బునం జేసి తుల(దూ గు 
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ర్భిభూత మైన స్వపతిశబ్దంబుయొక్క_ యర్థమునే స్వాప కే య పతి శబ్దంబు 

తిర గుడు గాం జెప్పినదిగాని యందున. (గొత్త వింత లేమియు "లేన్టగచా! 

అకు (పమాదిశబ్దంబును తనలో నిముడ్చుకొని | పమాదీచశబ్దంబు (ప్ర 

మాదళీల మనిన యాయర్గమే “చెప్పినందున "రెండుపదంబులును_ స్వపతి 

న్వాప పకేయపతిశబ్దంబులువో లె పర్యా పదంబులుగా నుండందగు, కను 

కసే “పరీధావి (పమాదినా” అని (పమాదిశబ్దంబు (గంథంబులయందు 

వాడంబడెనది. ఈ లెండింటిలో న నొక్క _ భేదము నూ్యూత్రము గలదు ఈమే 

తమాసము “మొదలు (గమాదీచశేప్టంబు తన ప్రకృతిజ్ఞునాదులను జెలి 

యనీక యాజి తేజీన పండితులను సహితము పొల్టుతో గజగజ మెనవ 
రిగింజవ లె మహాఒకృ తిమతగంబున గొంతుకం బడి చిక్కులు వెట్టుచు 

న్నది. [పమౌాదిశబ్దం బన్ననో, దంచి పొబ్లుతిసిచేతికందించిన బియ్యపు 

గింజవ లె స్వార్థదాన౨బున భా రాళర్మబె యానందము గలిగించు చున్న 

ది. మహాజనులా రా! స్వచ్చమయిన బి య్య పుగింజ వాడందగినదో గజ 

గటు వరిగింజ వాడందగినదో! యాలో? చింపుండీ!! ఇపుడు వియ్య పుగింజ 

వలె స్వుటాస్థ్రం బన పమాదిశట్టంబు జంపొంగంబు లంటిచ్చినందులకుం 

గదా యింత బహు సిందకు విద్యాపూశ్ణు లాస్పదమైరి. ఏమో! కలిశా 

లకాలుహ్యము!! పోనిండు. కొందు పురుషపుంగపులను గజగజ వరి 

గింజలనే నమలనిండు, | మింగనించు అజిగించుకొననిండు. - ఎవరి జీర్ణ శక్ష్ణ 

లెుతటివో యెవరికి చెలియును వార వారి పూర్ణపుణ్యవశంబున లా 

లు తిని జళరరిబున భో స్నీషటలంబు గాపించుకొనువారు తేరా? కాని 

విలువని చేరంటంబున కు వచ్చి వ్య వము వాడుకొంట మంచిదిగాదు 

సుశీ! వే వాడుకొను(డ్! we వాడుకొనుడీి యని వాటించుట 

యెందుకు? నిదాన ప్లంయిండు నింకను (పక్ళతంబున కనవసర మైన 

పంబు లేవేవో మోపంబడినపగాని యయ్యని శ్లో వో (భుతిశ్చభిన్నా 

స్మృతయశ్చభిన్నా మహామునీ © మతయశ్చభిన్నా షి! అను న్యాయం 
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బున బరనూర్థంబు బహుువీధంజులం భానిఖు చుండుంగాన నిష్పట్టున స 

మాధానంబున కవసర యోగ్యంబులు కాను, “విరోధికృత్ ' సంవత్సరం 

బునకు “ర్రోధకృృత్ * అని (గంథంబుబయం దున్నను నారీతిని వాడితి 

మో! (ప్రమోదూత 'మొదలగుసంవత్పరములకు పమోదాది శబ్దరిబులు 

(గ్రంథంబులయందుండం గా నట్టు వాడు చుంటిమా*ః కాన. (బమౌది 

యసంగూడ దని కొంద జిందుశేని వినుండు, “కోధకృత్ ? అను శబ్దం 

బునకు ద్యోతకం బయిననిశబ్దంబు "లేనందునను (పమోదాది శబంబుల 

యందు నర్గలోపాది వికారంబు లురిడీినందునను ,ముఖ్యార్ధముయొక్క_ 

స్పుటత్వము కాలేదు. కాన వాడంగాడదుం (వమౌాదిశబ్దంబున కట్టి లో 

పంబు (పకృతమున రాలేదు. “పి శబ్బంబును విడనాడి “మాది? సంవ 

త్సర మని గాని యన్న-చో నస్వడు పోలిక చెప్పం దగు, ఒకవేళ (ప 

మాది శబంబుక ౦కు (పమౌాద్ిచ ఫ్రం చఛాబాలగోపాలము (వసిద్ధంబు 

గాన నదియే స్వీకార్యం బందునేన్తి మంగళ వార, మనియు శుక్రవార 

మనియు సర్వవర్ష్మ ప్రసిద్ధంబులు గావా? అంత నూ త్రమున సరిధ్యానంద 

నాడి, కీ యాకలాపములో మంగళవా శే” శు కనా రేయనిచెప్పుచుంటిమా? 

అక్షయసంవత్సర మని వాడుక లోను న్నను క్లో1అ బే ను తీయ 

వత్పరోనశుభకృత్పత్ బసంధథాత భా! అనిగం 

ధంబులలో నున్న ట్లు వైదిక! క్రియలలో యయసంవతృరమనియే వాడు 

చుండ లేదా? కానం (బమౌాదిచ సంనత్పరపదములోని (సమాది శబ్ద 

విశారణము వరిగింజలోని వియ్యపుగింజ విచారణవోలె హోసాస్పద 

మెనది గాన నీనివి గొండంతగాం శేనికొని వేదిక విద్య లంతరించుచున్న 

యిక్కా-ఐములో. బరకపాటున నింకొను గొందజు సంస్కాారు లుం 

డలా సంతోపి౧పక కెలినీ శలియని ధోరణులచే వారి నవమౌొనిం 

చుట తగదనియు, ఇంత మ్మాతమున _వైదికాచారంబునకు లోపంబు 

శాబే దనియు నెబుంగునది. మ॥ రా॥ (ఫ్రీ లు నిడమ_ర్రి జలదున్రా 
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పస న్రుగార్ము శాన్రబవాదూర్ చ్మితపు “వంశట చలం పంతులు. 

రు "వేలూరి. వంక క్టావమయ్యగారు, కనప ది క్రీ) నాముబుగారును 

py Mrs | | బాత మారాం స శ మొదలగు గ ప్పగ్భహాస్థులు పఠస్థ్రృత్తి) శంక రాజా ర్య సారము లవారి 

చేత వైదుగురు _వెదికంసవ్కొ_రుుఐను పంచాయతిగా నీపుర ముందు 

నేర్చజిపించి వెదికవిషయుమైన ధర్మ్శసంచేహాములు గలిగినప్పు డావైదిక 
_ సంస్కారుల సాహాయంబున, చక్క-దిద్దిం దుటకు యత్నించు దుం 

డంగా నట్టిసమ యంబున నిష్కురమందలి కొందజు సంస్కాారులు తమ 

పూ ర్యార్డి తొధి కారము. _నైదిగసరిపాలు చేయిుంచుచున్నట్టు భావించి 

{ నె గ్ల sae రీ శ ౨ియెన వ్ { యట్టియేర్పాటులు_ సాగనీ యొక మిట్టమధ్యాహ్నాంబున కొనారరు 
నకు రేవ్రుదాంటించి (శ్రీస్యా పులవారి నంత స్థానము నొందించిరంట. 

జ్ఞ పె తనంజుమోాదంనా వదికాదారరిబులు నధికాల్లుట? ఈ రాజ 

మహేందవర (ప్రారబ్ధ మేమోకాని మొదటి నుండియు కంబళిలో 
భుజించుచు ఒనసూడి బెజ్జముంత నోరును ఆకసముంత యాకలియు” 

నన్న ట్ట "లేక చ్చ తాధిపత్యము చేని వో! ఛేచే సామ్మాజ్య దీక్ష తం 

అన్నట్టు సరస్వతీ నొామౌాజ్వ నీకి తంలని భథభజింపందగి యనూయికు 

లన గొప స్పసంస్కారులం గూడ వంచించి (పాయన్ని తంబు. జేయింప 

యత్నించుచుండు. అట్టి పె కగంబున చే బెదికవిసషయంజులో. నీవురం 

బున కింతే (పాయల్ని త్రగతి సట్టెనడి, ఇస సవ్దతంలం బే యోా పురం 

బున సకల వైదిక ధర్మంబులు సర్వమంగళం బగుచుండ గాం (బమౌది 

సంవత్సర మన్న సుశబ్ద (పయోగమా తంబున చే యట్టి యావాత 

ఛాగ్యంబునకు భగంబు కలుగునా ఎంత మాత); ను భంగంబు 

గలుగనేరదు, నడాచార సంసన్నూలాగా! లిరుగుడర్ధం౭ంను చెప్పి 
క్లీస్వందైన పమా*దీచ శ్నుంకంెలు (గథ నూతి క శై జాగా" 

వాల్ * అను న్యాయంబున పిమాది శబ్దంబె (గథమసో పాన స్థానీ 

యంమై పండితౌదర ణీయ మైన దని యిట్లు కరతలామలకంబుగాం. 
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గనయిజుచినను సందియం బుండి యెవ్వ లేని సభను గోరుకుశేని యట్లు 

సభకు సాగివత్తుమున్న వార కింకను చెప్పగలము. సాగిరామన్న 

చాకో యిడియే చాలు నని యోొదండంబుతో విన్నవించు 

చుసా రము, 
ళు 

బ్రట్టువిన్న ని చు విధేయుడు 

జ్ ష్ త న కలా్య్యాణవాణమణమంటెతే దశదిశ్యాన్ర్రీ 

క్ర నేహా వేంకట తాపతిశాత్తి 

6 క్ యిళొట్ల నిర్వచనము 

నే స్ట ల మో మ వ పం న త్ో 

- తి గ ళ్ > [బహ్మ శ్రీ) కల్లూరి వేంటరామశా స్త్రీ కృత కాళ్లీయశే్ద నిర్వచనంబు 

mel 

(సీయం భుజంగమూరి, యాటంశేసి భుజం% ప యాత నన ఠి 

ఎన నే యాతని నిరుచ్యమాన నామము ముందు పొందుపజు 

చుట న్యాయ్యం బని యెంచి తద్భయని వారకుం౭ై డన 

(క్రీక మచి నామంహపు మంగ ళార్థము పూర్ణము 
క్ష వ్ర 

త్ర క గాల న ఫీ భన! ద్పజదుకు చున్న యద), 

(కా నీయథబు మంగను దిశో నణ౯ీగ్గ డన ము ఛా క్రీ 
ద (య 

యమా? అశాస్త్రీయ నుమా అని వి చారింపంబడు) 

భుజంగ (ప్రయాత వృత్తేము తో! సక్సస్ణోరనం దూసితం యా. 
గ 

మున య! | ద్భుజంగప్రియా తేర సజ్జన ఫ్ర్స్వన్ | అవీ దూపి, కే ఇక స్వ కాశ్ధీ 

యనావు।! (ఏ కోత్త భుజంగ (ప్రయా కేశునావు! ' 

రా 
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అర్థము; _-(త్రుకృష్ణమూర్తి తనమూలమున, నేసర్పము యు 

క్క (ప్రయాణముగలుగంగ, దూపి.తమైన యమునానదీ జలావ్చు తమ్ము 

ను రనజ్ఞలను (దౌ జాగంగ చేసెనో! యక్టనంబున దూూషిత మైనట్టి యాసల 

గామ క-శీయనామమ్ము నీభుజంగ (ప్రయాత న్ వృత్త? మున బాందుపటు ' 

ప నభ్యసింకేంముగాక'! 

ఆనందగోపా. సుదీముణులారా!! 

యమునానదినుండి భగవంతునిచే బహిమ్మ_రింపంబడిన "కాలసర్ప 

ముయొక్క_ సంజ్ఞ పదఠిజు కాళియశబ్దము గాని ప్ర స్సృమధ్యమగు “కాళియ 

శ్రబ్దము గాదనియ్యు అ అందున నే యాష్ట బభుంటునునిందు ' (హాస్వమఫ్యము 

గొ వాయయబకిన దనియు నొరదజు దీమంతులు ఘోాహించుచుండోదరు, 

ఆధునిక మెన పూర్య(ోక్క విఘుంటునునందు. మైశబ్దముక భోని ద్వితియవ 

ణ౯ము (హన సమముగా (వాసినంత మ్మా తమున ద్ఘు౯ జాయుక్నృము గూడద 

నుట యాలోచింపంగా నంత తృప్రికర మైన యుక్సిగాం గానివింపదు, ఆ 

నిఘుంటునునందును గొన్ని శబ్రములందు * గొంత న్యుక్సతి,పతుముసూ చిం 

పంబడ్గియు,. నీశబ్లము నొద్గమాా త మనుక్స్పత్సి పకుమే యంగీకరింపంబడి 

నిక్శేబ్దమవలంబింపణ బడినది (హస్వనుధ్యమగు కాళియశబ్దమే నిష్ట ప 

యోగమని వాదించువారలు మైతము శ్లో॥ “నంజ్ఞానుభాతురూ పాణి 

(పత్యయాశ్చతత:ఃప శే! కాళ్యాద్విద్యాదనూబంధమే తచ్చాస్రుముణా 

ద్ అను వచనమునం జేసియు “సంజ్ఞాసుధాతు రూపాణీతితు, అనాది 

శిష్ట్రపయోగ సాధ నే ఉపాయమా (తమ్; న త్యాధుని క కియమాణ నం 

జ్జాను (గాహాకమితిభావః॥ అనెడి బుక్ స్తూ తస్గమైన భాహ్య పది వో 

ద్యోతమునం జేసియు, నాశబ్దమును నించుకంతెనను వ్యుత్సపష్పి ప పతుంబు 

కు వశవళి౯ ౦ జేసీ కాలీయశబ్లము శా(్ర్రువాసనా దూరనతికాయని 

బుజువుచేసీన వో నపుడు “సమా నేచాస్టై ఇాస్త్రొన్వితో ఒ ఇాస్తొన్విత 

స్య నివతకళోభవతి।! తద్యఖ్యా డేవదక్శశబ్దే చేవదిజ్ణశబ్దం నివతజా, 


